
››CULTURES Música. El raper Lil Wayne i
el grup britànic Coldplay, amb
vuit i set candidatures,
respectivament, encapçalen
la llista de nominats als
premis Grammy 2009.

Lletres. Ahir va sortir a la
venda un llibre de contes de
fades de l’escriptora britànica
JK Rowling, creadora de
Harry Potter. S’espera que
sigui l’èxit del Nadal.
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No tot passa a Barcelona. Enca-
ra que de vegades ho sembli. El
teatre Kursaal i cinc teatres més
han engegat una iniciativa con-
junta per tal de programar, un pa-
rell de cops l’any, espectacles de
gran format que no formen part
del circuit teatral barceloní, que
és d’on es nodreix el gros de la
programació que després arriba a
les sales del país. Tarragona, Sant
Cugat, Viladecans, l’Hospitalet,
Badalona i Manresa han muntat
una petita gira per portar el gener
als seus teatres l’obra Argelino,
servidor de dos amos –que encara
no s’ha vist a Barcelona– i que és
una producció del prestigiós Tea-
tro de la Abadía de Madrid i del
grup Animalario. La companyia,
que serà la primera vegada que
actuïi a Manresa, té entre les se-
ves cares més populars l’actor Al-
berto San Juan.

Amb aquest espectacle, que ar-
ribarà a Manresa el diumenge 25
de gener (18 h), s’encetarà la pro-
gramació de teatre de la Sala
Gran del Kursaal de l’any 2009.
«Serà el preàmbul de la nova tem-
porada», explica Joan Morros, res-
ponsable d’El Galliner, entitat
encarregada de programar al tea-
tre del Passeig. L’obra és, també,
el primer resultat d’un «treball en
xarxa amb teatres de dimensions
similars al Kursaal», diu Morros.
A aquest treball conjunt per su-
mar esforços s’hi ha d’afegir, tam-
bé, el teatre de Granollers, tot i

que encara no en aquesta obra.
L’objectiu és, segons el responsa-
ble d’El Galliner, portar als tea-
tres catalans muntatges que pel
seu cost, per exemple, seria molt
difícil de programar en solitari».

Animalario farà gira per Catalu-
nya, on visitarà primer el teatre
Joventut de l’Hospitalet, el 24 de
gener, abans d’actuar a Manresa.
Després passarà pel teatre audi-
tori de Sant Cugat (30 de gener),
el teatre Zorrilla de Badalona (31
de gener), l’Àtrium de Viladecans
(1 de febrer) i clourà la gira al tea-
tre Metropol de Tarragona, el 6 de
febrer. Les entrades per a la fun-
ció de Manresa es posaran a la

venda el dilluns, 15 de desembre a
les 6 de la tarda. Costen 24 euros
(18 amb el carnet de Galliner) i es
poden comprar a les taquilles del
Kursaal de dilluns a divendres de
6 a 9 del vespre, i dissabtes de 10 a
1 del migdia, i de 6 a 9 del vespre;

per telèfon (93 872 36 36) i una
hora abans de cada funció. També
es poden comprar per Internet a
la pàgina www.kursaal.cat

Argelino, servidor de dos amos
es va estrenar el desembre de
2007 a partir de l’obra de Carlo
Goldoni i en una particular adap-
tació de la companyia Animala-
rio. Amb direcció d’Andrés Lima i
versió d’Alberto San Juan i el ma-
teix Lima, l’obra és una comèdia
que parla de l’explotació i la lluita
de classes. El repartiment el for-
men Elisabet Gelabert (Clarissa),
Javier Gutiérrez (Argelino), Al-
berto Jiménez (Pantalone) i Rosa
Manteiga (Beatriz).

El Kursaal promou amb cinc teatres catalans
més una gira amb la companyia Animalario
SUSANA PAZ
Manresa

ESCENA
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Una imatge del muntatge que arribarà a Manresa el diumenge 25 de gener, a les 6 de la tarda

«Argelino, servidor 
de dos amos» es podrà
veure a Manresa el 
25 de gener i obrirà el
cicle teatral del 2009

Goldoni vist
per Alberto
San Juan

Arlecchino, servidor de dos
amos tenia com a protago-
nista l’emigrant rural del
nord d’Itàlia, que arribava a
la ciutat per poder sobre-
viure. En l’adaptació d’Ani-
malario, Argelino, servidor
de dos amos, Alberto San
Juan (que amb Andrés Li-
ma ha versionat l’obra de
Goldoni) el transforma en
un immigrant contempora-
ni sense papers. Una relec-
tura sobre l’explotació i la
lluita de classes que és en el
substrat de tota la comme-
dia dell'arte, un teatre popu-
lar que va reflectir amb hu-
mor sarcàstic les relacions
entre la burgesia i la servi-
tud en els estats italians a
partir del segle XVI. I un
clàssic que el Piccolo Teatre
de Milà representa per tot el
món des de fa sis dècades.

Animalario és un grup de
teatre espanyol format el
1996, quan els actors Alber-
to San Juan, Guillermo To-
ledo, Nathalie Poza i Ernes-
to Alterio constitueixen la
companyia Ración de Ore-
ja, amb la qual presenten el
muntatge Animalario, el
primer text com a autor
d’Alberto San Juan. La com-
panyia es fusiona amb la
que dirigeix Andrés Lima, i
adopten el nom d’Animala-
rio i el 2001 estrenen el seu
primer i premiat muntatge,
El fin de los sueños.

LA TORNA

LLETRES

El professor Antoni Pladevall
va guanyar ahir el 15è Premi Car-
lemany de novel·la, dotat amb
42.000 euros, amb l’obra La papa-
llona negra, en què narra l’apas-
sionada relació amorosa entre
l’hereu d’una antiga masia de la
Catalunya interior i una jove es-
tudiant universitària de Barcelo-
na. Pladevall, natural de Taradell
i mestre de grec i llatí en un insti-
tut de Vic, va explicar ahir que ha
construït un relat metafòric sobre
el difícil encaix entre «camp i ciu-
tat», ambientat en l’època actual i
en un entorn on predomina la re-

conversió de les masies en agrotu-
risme o turisme rural. Antoni Pla-
devall, de 47 anys, és autor de
poesia i assaig i de novel·les com
Terres de lloguer, de l’any 2006,

amb què va guanyar el premi Joa-
quim Amat-Piniella de Manresa, i
on va iniciar el retrat sobre les
complicades relacions entre la
gent del camp i la que prové del
medi urbà. Fill de masovers, l’es-
criptor va remarcar ahir que l’o-
bra és també una reivindicació de
la pagesia. Convocat pel Govern
d’Andorra, la Fundació Enciclo-
pèdia Catalana i les editorials
Proa i Columna, el premi es lliura-
rà avui a Andorra, en un acte en
què també s’atorgaran per primer
cop els premis Carlemany inter-
nacionals, en commemoració dels
700 anys de pau al Principat.

Pladevall obté el Carlemany amb una
història d’amor a la Catalunya interior
EFE/Barcelona
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Antoni Pladevall, al Casino

PREMIS

Barcelona acollirà el 20 de
desembre, al Palau de Con-
gressos, la 58 edició de la Nit de
Santa Llúcia, la gran Festa de
les Lletres Catalanes, en què es
lliuraran, entre d’altres, els pre-
mis Sant Jordi de novel·la i
Carles Riba de poesia. Jordi
Porta, president d’Òmnium
Cultural, entitat organitzadora
de la festa, va explicar ahir que
«tornar a Barcelona, vuit anys
després de l’última vegada, era
una oportunitat per donar més

projecció als premis». Tot i això,
la intenció és mantenir la itine-
rància. La vetllada començarà
amb el repartiment de premis i
continuarà amb el sopar, orga-
nitzat pels restaurants Hisop,
Coure i Alquímia. Enguany
s’han presentat 29 originals al
Sant Jordi de novel·la, que ha
augmentat la dotació del pre-
mi de  45.000 a 60.000 euros. Al
premi Mercè Rodoreda de re-
lats hi aspiren també 29 obres i
al Carles Riba, tota una sorpre-
sa, 51 poemaris.

Barcelona acollirà després
de vuit anys la vetllada
literària de Santa Llúcia
EFE/Barcelona


