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wLa Fundació Grup Set i La Caixa van presentar ahir el lli-
bre Vicens Vives, una visión de futuro, que glossa la jornada
sobre l’historiador celebrada l’octubre davant personalitats de
la política i la cultura com Ferran Mascarell, Jaume Lanaspa,
Miquel Roca i Antonio Garrigues, entre d’altres. / Agències

wEl director del Teatre Lliure, Àlex Rigola, va presentar ahir
a Roma el seu programa per a la Biennal de Teatre de Venè-
cia, que se celebrarà a l’octubre i que ell dirigeix. Per a aques-
ta edició ha citat els directors argentins Ricardo Batís i Rodri-
go García, l’espanyol Calixto Bieito, l’italià Romeo Castelluc-
ci, el belga Jan Fabre, l’holandès Jan Lauwers i l’alemany
Thomas Ostermeier; dramaturgs, va definir Rigola, que estan
entre els 25 millors del planeta. / Efe

wLes cases de colò-
nies a Viladoms,
de Carlos Ferrater;
l’edifici 113 a Terras-
sa, d’Eva Prats i
Ricardo Flores; la
casa R a Cabrera de
Mar, d’Arturo Fre-
diani; l’edifici
Media-TIC a Bar-
celona, d’Enric
Ruiz-Geli; i l’escola
a Pratdip, de David
Tapias i Núria Salvadó són
cinc de les tretze obres fina-
listes per als premis FAD
d’Arquitectura 2011. La llista
completa de finalistes, in-
cloent-hi els apartats d’Inte-
riorisme, Ciutat i paisatge, i

Intervencions efíme-
res, suma un total
de 34 obres, selecci-
onades entre les
498 que s’hi van
presentar. D’altra
banda, ahir es va
fer pública la deci-
sió dels FAD de
Pensament i Críti-
ca, reservats a
obres escrites sobre
matèria arquitectò-

nica. El guardó va ser ex
aequo per al catàleg de l’ex-
posició Laboratorio Gran
Vía, comissariada per Iñaki
Ábalos, i per a l’obra de di-
versos autors Arquitecturas
colectivas./ Ll. M.
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‘VicensVives’, unhomenatge a l’historiador
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Teixidor, premiat per l’Associació d’Escriptors en LlenguaCatalana
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Emili Teixidor va recollir amb
parsimònia el diploma i la ploma
que l’acrediten com a guanyador
del desè premi Jaume Fuster i va
fer broma: “Els escriptors –va
dir– hem de ser una mica anar-
quistes”. La broma venia a tomb
perquè el premi el concedeix l’As-
socació d’Escriptors en Llengua
Catalana (AELC), de la qual l’au-
tor de Pa negre no n’és membre.
El director de l’Escola d’Escrip-

tura de l’Ateneu Barcelonès,
Jordi Muñoz, va recordar la con-
tribució de l’escriptor, nascut a
Roda de Ter el 1933, a la literatu-
ra per a adults, els seus llibres
per a nens i joves i també la seva
feina com a mestre, “una faceta
–va dir– en la qual va obrir ca-
mins de renovació pedagògica im-
portants ”.
Teixidor, a l’hora d’agrair els

elogis, va confessar que part de la
seva contribució a la literatura in-
fantil i juvenil es deu a una espè-
cie de missió que un grup d’es-
criptors –Joaquim Carbó i Josep
Vallverdú, entre d’altres– van ac-
ceptar per encàrrec de l’editorial
LaGalera, “comuna formade ser-
vei al gènere i al país”. En aques-
ta faceta ha escrit llibres com Les
rates malaltes, L’amiga més ami-
ga de la formiga Piga i L’ocell de
foc. Per Teixidor, escriure litera-
tura infantil i juvenil és una de
les seves vocacions, encara que la
narrativa per a adults li permet
més llibertat, perquè no té l’obli-
gació d’incloure una càrrega
pedagògica. A la seva obra per a
adults, figuren títols com El llibre
de les mosques, Laura Sants i Els
convidats.
L’èxit de l’adaptació cinemato-

gràfica de Pa negre ha repercutit
en una revaloració de la seva

obra literària. “L’èxit de Pa negre
–va dir– ha estat possible perquè
Agustí Villaronga i jo ens hemen-
tès molt bé i ens hem respectat
molt. Jo només sóc el creador de
les paraules i Villaronga, de les
imatges”.

El premi Jaume Fuster ha es-
tat atorgat en anteriors edicions
a Jesús Moncada, Quim Monzó,
JaumeCabré,Maria AntòniaOli-
ver, Carme Riera, Feliu Formosa,
Joan Francesc Mira, Montserrat
Abelló, Maria Barbal i Màrius
Sampere.

D’altra banda, el poemari La
tempesta, d’Albert Roig, ha estat
l’obra guanyadora del premi de
poesia Jocs Florals de Barcelona
2011, un guardó amb gairebé 700
anys d’història i que està conside-
rat com la celebració poèticamés
antiga d’Occident.
Aquest any, el jurat estava for-

mat per Vinyet Panyella, Vicenç
Altaió, Jordi Cornudella, Pere
Antoni Pons i el vocalista del
grup Manel, Guillem Gisbert. El
lliurament tindrà lloc el dia 16 al
Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona i Àngels Bassas pre-
sentarà l’acte.
Les lletres catalanes han conce-

dit encara un altre premi. El lli-
bre de contes La bicicleta estàti-
ca, de Sergi Pàmies, ha estat guar-
donat en la vuitena edició del pre-
mi de narrativaMaria Àngels An-
glada. Aquest premi està promo-
gut per l’Institut Ramon Munta-
ner de Figueres.c

Albert Roig guanya
els Jocs Florals
de Barcelona amb
el poemari
‘La tempesta’
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