
DdeG, Girona. 
L’Auditori Narcís de Carreras
de la Caixa de Girona acull
avui a les vuit del vespre l’ac-
te inaugural que dóna el tret
de sortida al III Cicle de Ci-
nema i Joventut, organitzat
per la Fundació Lethe, l’Esta-
ció Espai Jove de l’Ajunta-
ment de Girona i el Museu
del Cinema. La conferència
La fragilitat de la joventut de
la periodista, crítica de cine-
ma i professora d’Art i Cine-
ma de la UdG Imma Merino
obrirà el cicle que arriba a la
seva tercera edició plena-
ment consolidat. L’acte serà
presidit per l’alcaldessa de Gi-
rona, Anna Pagans, i hi parti-
ciparà la presidenta de la Fun-
dació Lethe, Hiltrud Amuser. 

El cicle Cinema i Joventut
és un programa adreçat prin-
cipalment a joves i educadors
però també a totes aquelles
persones que volen interro-
gar-se sobre què representa
ser jove avui dia i com afron-
tar millor aquesta etapa vital.
Aquest any centra el cicle la
imatge i el canvi durant l’ado-
lescència. Com diu Imma Me-
rino en la presentació del pro-
grama «.... el mateix cinema,
o tota una tendència diversa
del cinema, ha volgut i vol fer
present aquest estat de fragi-
litat de l’adolescència i la jo-
ventut. La fragilitat de qui ex-
perimenta un canvi. La fragi-
litat d’una imatge seductora.
La fragilitat davant la mateixa
importància de la imatge i per
tant de les aparences. I tam-
bé davant les imatges projec-
tades en tantes pantalles». 

El cicle s’articula en mati-
nals adreçades a joves de pri-
mer de batxillerat, consis-
tents en la projecció d’una
pel·lícula i en un treball de re-
flexió sobre el seu contingut,
tant en relació al llenguatge
cinematogràfic com als dife-
rents temes que la projecció
proposa. 

La imatge i el
canvi centren 
la temàtica del 
III Cicle de
Cinema i Joventut

PROJECCIONS

Europa Press/Efe/DdeG, Barcelona. 
L'escriptor i periodista Juan
José Millás va guanyar ahir a la
nit la 56 edició del premi Plane-
ta amb la novel·la històrica El
Mundo, que havia presentat
sota el títol fictici de A ciegas i
ocult darrere el pseudònim de
Tiresias. En aquesta obra, que li
reportarà al seu autor els
601.000 euros del premi gua-
nyador, explica la infantesa i l'a-
dolescència d'un home, nascut
a una ciutat de províncies, que
molt aviat es trasllada amb la fa-
mília a Madrid.

El jurat, integrat per Alberto
Blecua, Alfredo Bryce Echeni-
que, Pere Gimferrer, Carmen
Posadas, Soledad Puértolas,
Rosa Regàs i Carlos Pujol, va se-
leccionar com a finalista Villa
Diamante, presentada sota el tí-
tol fals de Gio i las Palmeras,
l’autora pseudònim de la qual,
Julia Brideshead Ponti, va re-
sultar ser el showman televisiu
Boris Izaguirre.

El premi Planeta es va entre-
gar ahir a la nit en una vetllada
literària celebrada al palau de
Congressos de Barcelona, amb
la presència de nombroses per-
sonalitats de la vida política, so-
cial i cultural. Així, unes 1.100
persones van assistir al sopar
del LVI premi Planeta de No-
vel·la, entre els quals hi havia el
president de la Generalitat, José
Montilla, l'alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu i els ministres de
Cultura i Habitatge, César An-
tonio Molina i Carme Chacón.

Millás va explicar que el títol
de la novel·la es deu al fet que
un preadolescent explica la
història del món. «Són unes
memòries d'infància, gairebé
d'adolescència, i expliquen la
història d'un noi que viu en un
carrer i el somni del qual és es-
capar-se d'aquest carrer».  «Des-
prés, la troba a tot arreu perquè
és una metàfora del món», va as-
segurar en rebre l’important
guardó, tot afegint que es trac-

ta d’una mena de memòries de
la seva infància.

Va explicar que la novel·la es-
tava signada amb el pseudònim
Tiresias perquè és un personat-
ge mític i que va sorgint al llarg
de la història de la literatura. Va
destacar d'ell que és vident i cec
a la vegada.

Narrador de culte des que en
un ja llunyà 1974 va obtenir el
premi Sésamo de novel·la curta
amb Cerbero son las sombras,
Millás, un passejant a qui li di-
verteix l'atletisme, és actual-
ment una de les referències del
periodisme literari gràcies a les
seves columnes i als seus re-
portatges per al diari El País, al
qual està vinculat des de fa gai-
rebé dues dècades.

Una de les constants de la
seva obra és la identitat de l'és-
ser humà, fet que qualifica de
«summament fràgil». Ha obtin-

gut importants premis al llarg
de la seva trajectòria, des del
Nadal l'any 1990 per La soledad
era esto, al Primavera de no-
vel·la per Dos mujeres en Praga,
el 2002. Així mateix els té en el
camp del periodisme, ja que el
1998 va ser reconegut amb el
Mariano de Cavia per l'article
Lo real i el 2000 amb el Germán
Sánchez Ruipérez per una altra
columna titulada Leer. Fa dos
anys, l'Associació de Periodis-
tes Europeus li va concedir el
Francisco Cerecedo.

El sopar, una «aventura»
El finalista, Boris Izaguirre,

va explicar que «ha estat una
aventura absoluta» assistir al
sopar fins conèixer el resultat
de les votacions. «He escrit
aquesta novel·la pensant en Lla-
tinoamèrica, simplement pel fet
que compartim  un idioma», va

afirmar.
El presentador de televisió va

explicar que l'arquitecte Gio-
ponti, l’any 1957, va decidir fer
una casa a Caracas, casa que
«ha vist tots els esdeveniments»
importants d'aquest país. Des-
criu dues germanes que s'ena-
moren d'un mateix home, i una
d'elles aconsegueix aixecar la
casa «en base a l'amor». Va afe-
gir que ha escrit la novel·la més
pensant en el cinema que en lli-
bres, i va dedicar la novel·la a
Terenci Moix.

Acabats de complir els 42
anys, aquest fenomen de la te-
levisió, actualment a Cuatro al
costat d'Ana García-Siñeriz al
programa Channel núm.4, és
autor de les novel·les El vuelo de
las palomas, Azul petróleo i
1965, així com dels assajos Mo-
rir de glamour i Verdades alte-
radas.

El periodista Juan José Millás guanya el
premi Planeta amb una novel·la històrica
El «showman» Boris Izaguirre resulta finalista amb un obra escrita pensant en el cinema

GUARDÓ

PREMIATS. Juan José Millás (esquerra) i Boris Izaguirre, amb José Manuel Lara i el ministre de Cultura.
TONI GARRIGA/EFE
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Marta Pallarès

Le mani forti està composta
de material altament sensi-
ble. De fet, el jove Marco

Calvani la va escriure basant-se
en un cas real que va colpir l’opi-
nió pública italiana l’any 2001: la
història de dos adolescents ena-
morats que van matar sense cap
motiu aparent la mare i el germà
petit de la noia, d’una família força
acomodada. A partir d’aquest fet
escabrós, Calvani es va inspirar
per escriure un text que ha gau-
dit de força èxit en alguns esce-

naris europeus, i ha estat traduït
a diverses llengües; en el cas del
català, de la mà de Marc Martí-
nez, primer més conegut en la
seva faceta d’actor i després tam-
bé reconegut en la direcció amb
Súper – Rawal.

El problema de l’obra, però, ra-
dica precisament en el seu plan-
tejament: en l’intentar remuntar-
se set mesos abans del crim i ex-
plicar les vides d’aquests dos ado-
lescents; com si la seva incipient
història d’amor, les seves profun-
des insatisfaccions i complexos,
o les seves aventures fora de casa
poguessin explicar el perquè d’a-
cabar matant a ganivetades mare
i germà. Malgrat Martínez ha ma-
nifestat que el seu objectiu no ha
estat esbrinar aquests motius, no
es pot evitar la sensació que in-
dagar en aquesta història té com

a objectiu precisament donar ex-
plicacions, i més tenint en comp-
te la feina prèvia que es va fer amb
psicòlegs a partir de l’estudi del
cas real. 

Això sí, la feina de Mercè Mar-
tínez i Oriol Vila resulta meritò-
ria, i més encara tenint en comp-
te que encarnen dos joves que tot
just en un any «podran treure’s el
carnet de conduir i votar», i ells
voregen ja la trentena. Resulten
convincents, més exaltada ella,
més mesurat ell (d’acord amb les
personalitats dels dos personat-
ges); compenetrats i del tot creï-
bles si no fos perquè el llenguat-
ge que utilitzen, el que se suposa
propi dels adolescents, crea una
certa reticència de tòpic en al-
guns diàlegs. Com tòpiques re-
sulten algunes escenes, sorgides
del mite del «sexe, drogues i

rock’n’roll», aquí però sense gai-
re rock i força música techno, i
que si se salven és precisament
per la tasca de convenciment que
fan ambdós. 

Funciona bé l’espai escènic:
un parc de sorra, una paret al fons
de rajoles trencades, i ben poca
cosa més. Ens deixem convèncer
que ens trobem a una discoteca,
a casa dels protagonistes, en un
parc perdut, tan sols amb jocs de
llums i músiques més o menys
suaus; funciona bé i els actors s’hi
mouen amb comoditat, cosa que
també és d’agrair. Resulta íntim
quan cal, i també si és necessari
pot resultar incòmode, fred i fins
i tot una mica angoixant. 

En definitiva, una obra ben di-
rigida, ben interpretada i amb un
espai escènic prou funcional,
però que no emociona. Sembla
més adequada per donar carnas-
sa a alguns sectors propensos a
disfrutar quan són escandalitzats,
que no pas per a la immensa ma-
joria del públic, força jove, que era
el que omplia la sala La Planeta. 

Intentant explicar l’horror de l’inexplicable 
Teatre Crítica

«Le mani forti», de Marco Calvani. Direc-
ció, adaptació i espai: Marc Martínez. Esce-
nografia: Kike Blanco. Il·luminació: Carlos
Lucena. Interpretació: Oriol Vila i Mercè Mar-
tínez. Sala La Planeta, 14/10/2007. Festi-
val Temporada Alta




