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Delno-res
alpetó
públic

Rosa M. Sardà dirigeix al
Temporada Alta una obra
de creació col·lectiva

Elisabet Escriche
GIRONA

Després de l’èxit de fa dos
anys de Lúcid amb Rafael
Spregelburd, la companyia
Mentidera Teatre torna a
l’escenari de La Planeta de
Girona per estrenar dins
del Festival Temporada
Alta, que tanca les seves
portes aquest cap de setma-
na, el seu últim treball: Petó
públic. És un procés de cre-
ació, endegat ara fa un any,
que partia del no-res i que
s’ha anat gestant gràcies “al
treball en equip” de les dues
components de la compa-
nyia gironina, Cristina Cer-
vià i Meritxell Yanes, amb
les actrius Mercè Pons i
Rosa Maria Sardà –que di-
rigeix l’obra– i el dramaturg
figuerenc Àngel Burgas.

“El més interessant és
que hem començat amb un
full en blanc”, va insistir
Cervià. Un full que ha anat
canviant dia rere dia, fins al
punt que el muntatge ha
derivat de la tragèdia a la
comèdia. “Va d’un extrem a
l’altre en segons. Cada in-
tervenció del text i de les
actrius ha estat matisada,

cuidada i canviada”, va re-
conèixer l’autor. Per Sardà
és precisament a través de
la comèdia que es poden ex-
plicar les més grans tragè-
dies. “En totes les obres
dramàtiques hi ha un punt
de comèdia, perquè el pú-
blic necessita descarregar”,
va assegurar. Com a exem-
ple, va afegir, només s’ha de
veure L’apartament, de
Billy Wilder.

Petó públic defuig les his-
tòries amb grans personat-
ges“comreis,príncepsoele-
fants” i s’endinsa a parlar de
la petites tragèdies que es
veuen diàriament en perso-
nes normals. “Hem agafat
senzillament set senyores
del carrer reals i ens hem
posat a explicar les seves
vides i els seus problemes”,
va dir la directora, que no va
volerdesvelargairesmésde-
talls de l’argument. Els pa-
pers estaran interpretats
per Cervià, Yanes i Isabel
Rocatti, que es va incorpo-
rar a mig projecte per subs-
tituir Pons. L’obra es pot
veureavui idemà.Posterior-
mentaniràcapaBarcelonai
s’estarà sis setmanes a la
Sala Muntaner. ■

Mentidera Teatre torna a experimentar, ara amb una obra
d’Àngel Burgas ■ ALBERT LABERT / CLICK ART FOTO

Secció
Tutu elogia els
“700 anys de pau
a Andorra”
El bisbe sud-africà i premi
Nobel de la Pau Desmond Tutu,
guardonat en la categoria
d’acció humanitària, es va

mostrar meravellat pels “700
anys de pau a Andorra” i, en
aquest sentit, va assenyalar, en
tancar l’acte de lliurament dels
premis Carlemany, que el Prin-
cipat pirinenc “té una gran lliçó
a ensenyar al món del que és
viure en pau”. Tutu també va
fer una crida a fer “el bé” i va

assenyalar que és un repte de
tothom aconseguir “un món
més generós i amable”. L’acte
de lliurament, que van presen-
tar el periodista Josep Puigbò i
l’actriu andorrana Ester Nadal,
va estar presidit pel cap del go-
vern andorrà, Albert Pintat, i el
ministre de Cultura, Juli Mino-

ves. A banda de les personali-
tats del món cultural i social
andorrà, a l’acte hi van assistir
representants catalans, com
ara el conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan
Manuel Tresserras, i el director
de l’Institut Ramon Llull (IRL),
Josep Bargalló.

Pòquerd’asosals
premisd’Andorra

El Principat concedeix guardons a Desmond Tutu,
Juan Marsé, Declan Donellan i John Craig Venter

Joan Antoni Guerrero
ANDORRA LA VELLA

L’Auditori Nacional d’An-
dorra, a Ordino, va acollir
ahir el lliurament del quin-
zè premi Carlemany de
novel·la en català, atorgat
a Antoni Pladevall –vegeu
l’AVUI d’ahir–, i als altres
quatre beneficiaris dels
nous premis Carlemany,
concedits pel Principat per
primera vegada a persona-
litats que han destacat en
els àmbits de la literatura,
les arts, les ciències i l’acció
humanitària. En aquesta
ocasió els guardons van re-
caure en l’escriptor Juan
Marsé, el director teatral
Declan Donellan, el cientí-
fic John Craig Venter i l’ar-
quebisbe Desmond Tutu.

A l’acte hi va assistir l’ar-

quitecte nord-americà
Frank Gehry, que treballa
ara en el disseny de l’Arxiu
Nacional andorrà, i que ha
estat l’autor de les estatue-
tes amb què s’ha distingit
als guardonats. Gehry es
va adreçar al públic per ex-
plicar que el disseny dels
guardons respon a una
llarga reflexió al voltant de
l’essència del poble andor-
rà, de qui en va elogiar “la

humilitat i la senzillesa de
caràcter”.

Després de la seva inter-
venció, l’escriptor Juan
Marsé, que va ser presen-
tat per la seva traductora al
francès, Michèle Gazier,
que es va declarar “militant
a favor de l’obra de l’autor”,
va manifestar que “l’afany
i l’aplicació en l’ofici és
l’única convicció moral de
l’escriptor i la darrera gra-
tificació que li pertoca és
que el seu treball tingui
ressò”.

Pel que fa al director tea-
tral Declan Donellan, el
jurat n’ha valorat el fet
d’haver bastit “ponts entre
les grans tradicions” i tenir
“el mateix respecte” tant
per les obres contemporà-
nies com per les clàssiques
en els seus muntatges.

L’autor va aprofitar el lliu-
rament del premi per rei-
vindicar que, per ell, les
arts escèniques han de ser-
vir per “destrossar il·lusi-
ons i explicar veritats”.

Introduït per la científi-
ca andorrana Magda Mar-
quet, fundadora d’Althea
Technologies a San Diego,
va rebre també el seu Car-
lemnay el nord-americà
John Craig Venter, de qui el
jurat n’ha valorat el seu tre-
ball en l’àmbit de la biologia
molecular i el desenvolupa-
ment de noves tècniques
que van permetre el 2001
la seqüenciació del genoma
humà. En rebre el premi,
Venter va subratllar que la
seva feina no seria possible
sense “l’equip de centenars
de científics que treballen
al meu costat”. ■

El cap de govern andorrà, Albert Pintat, amb els premiats Marsé, Donellan, Craig Venter i Desmond Tutu ■ EDUARD COMELLAS

Frank Gehry, que
ha fet l’estatueta,
ahir va elogiar la
“senzillesa de
caràcter” del
poble andorrà


