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CULTURES

Alba Editorial va recollir ahir al
matí el Premi Nacional de l’estat a
la millor tasca editorial, en una ce-
rimònia que va tenir lloc a la Seu
Vella de Lleida, i que van presidir
els prínceps d’Astúries i Girona, Fe-
lip de Borbó i Letícia Ortiz. El se-
gell d’Editorial Prensa Ibérica, el
grup de comunicació al qual tam-
bé pertany Regió7, va ser present
a la gala de la mà de l’editora Pau-
lina Fariza, que va compartir el
guardó amb l’editorial Akal.

Alba Editorial és un segell ubi-
cat a Barcelona que té especial
cura en la publicació de literatura,
sobretot pel que fa a autors dels se-
gles XIX i XX. El seu catàleg va ser
valorat molt positivament pel ju-
rat, que va donar a conèixer els pre-
miats en les diferents categories el
mes d’octubre passat. Alba edita
preferentment en castellà i ex-
cel·leix també en altres temàti-
ques, com la cuina i la música, dos
àmbits en els quals publica lli-
bres amb regularitat.

El ministeri de Cultura lliura
aquests premis a personalitats
que s’han significat en benefici de
l’acció cultural. L’edició d’enguany
ha tingut un marcat protagonisme
català. L’assagista i crític literari Jo-
sep Maria Castellet va recollir el
Premi Nacional de les Lletres Es-
panyoles, la ballarina i coreògrafa
Àngels Margarit el de dansa en l’a-
partat de creació; l’autora teatral
Lluïsa Cunillé va ser reconeguda
amb el de Literatura Dramàtica,
Fabrizio Caivano amb el de Pe-
riodisme Cultural, l’il·lustrador
Joaquim Aubert Puigarnau Kim

amb el de còmic, compartit amb
Antonio Altarriba. Altres premiats
van ser Javier Cercas, Paco Ra-
banne, Narciso Ibáñez Serrador i
el duet Amaral, que ha donat els
30.000 euros del premi a la Fun-
dació Vicent Ferrer.

Durant el seu parlament, el
príncep Felip va destacar que els
premiats representen la «diversi-
tat d’Espanya i que la projecten
amb força al món». Per la seva ban-
da, la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, va explicar que
l’àmbit cultural, a més de veure’s
afectat per la crisi, «es troba davant
de temps nous, amb nous des-
afiaments, amb noves eines que la
tecnologia posa a la seva disposi-
ció, amb una nova difusió i davant
les profundes alteracions que això
ha comportat en l’aspecte indus-
trial i en el seu finançament». El
conseller de Cultura de la Gene-
ralitat, Ferran Mascarell, va re-
marcar «l’esforç quotidià» que fan
els creadors culturals, i més ara,  en
moments com els actuals.
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Alba Editorial rep a Lleida el
Premi Nacional de l’estat a
la millor tasca professional
Paulina Fariza, editora del segell del grup Editorial Prensa Ibérica, va

rebre el guardó en una cerimònia presidida pels prínceps Felip i Letícia


Foto de grup amb Paulina Fariza, editora d’Alba, segona per l’esquerra a la fila del mig
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El Teatre de l’Aurora d’Igualada
obres portes en ple estiu per aco-
llir una de les produccions inde-
pendents més aplaudides dels
darrers anys a la cartellera barce-
lonina. Jordi Oriol és l’autor i tam-
bé l’intèrpret de La caiguda d’Am-
let (o la caiguda de l’hac), que es
podrà veure en funció única en el
marc de la programació cultural de
la Universitat d’Estiu Ramon Llull
d’Igualada. La vetllada es com-
pletarà amb una xerrada amb
Oriol, que tindrà lloc després de la
sessió amb els espectadors que hi
vulguin prendre part.

La presència de Jordi Oriol no
podria ser més oportuna. Abans-
d’ahir, l’autor barceloní va recollir
el premi Aplaudiment nova crea-
ció, inclòs en els 36ns Premis FAD
Sebastià Gasch, uns guardons que
fan un reconeixement a aquelles
persones que, en el camp de les

arts escèniques, aporten mirades
noves i originals a la feina. Oriol, a
més, no serà el primer cop que tre-
pitgi l’escenari de l’Aurora perquè
el  mes de febrer passat hi va pas-
sar en la seva triple condició d’au-
tor, director i actor amb l’obra de
teatre Ara estem d’acord, estem
d’acord, de l’associació Indi Gest.

La caiguda d’Amlet és una nova
mirada a un dels personatges més
cèlebres de la dramatúrgia de Sha-
kespeare. Estrenat l’any 2007 dins
el Festival Temporada Alta, aquest
muntatge es va crear com un mo-
nòleg en vers que es focalitza en el
popular fragment sobre l’ésser i el
no ésser en el qual Hamlet es
planteja la idoneïtat de continuar
lluitant, irat com està el seu ca-
ràcter per la ignominiosa mort
del pare.

Jordi Oriol va redactar aquest
text quan Xavier Albertí, poste-
riorment director de l’espectacle,
va demanar als seus alumnes de
l’Institut del Teatre de Barcelona
que fessin la reescriptura d’un
clàssic. Oriol es va enfrontar a un
dels títols més emblemàtics de
Shakespeare per aprofundir en
les motivacions del personatge
més enllà de la venjança que ma-
quina al llarg de l’obra.
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L’actor Jordi Oriol
porta avui la seva
visió de Hamlet al
Teatre de l’Aurora
La caiguda d’Amlet és un monòleg que se

centra en el dilema existencial del personatge


L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre de l’Aurora. � DIA: avui, a
les 21 h. � ADREÇA: carrer de l’Aurora, 80
(plaça de Cal Font). Igualada. � PREU: 14
euros. Consulteu descomptes a la pàgina
web www.teatreaurora.cat 

LA CAIGUDA D’AMLET

iberpisos.es i ibercoches.es 
són els nous portals de classificats a Internet 
que Regió7 posa al teu abast

Necessites vendre casa teva? Estàs buscant un vehicle d’ocasió?

Regió7 posa a la teva disposició els portals de classificats 
més eficients del mercat, amb l’oferta més completa de tot l’estat. Amb ibercoches.es pots trobar de manera ràpida i senzilla el 

vehicle que necessites. Si estàs interessat a vendre el teu cotxe, 
ibercoches.es és el millor aparador per a la venda

ibercoches.es

Iberpisos.es t’ofereix una àmplia oferta d’anunis per comprar, 
vendre o llogar pisos, xalets, locals comercials, etc. Pots publicar 

els teus anuncis a través d’Internet, incloent-hi fotografies, 
vídeos i geolocalització. Conté, a més, una sèrie de serveis que 
t’ajudaran a assolir els teus objectius amb més facilitat: alertes, 

control de qualitat, serveis “premium”

iberpisos.es

Per a més informació: departament de publicitat de 
Regió7 93 877 22 33

La cerimònia es va celebrar
ahir a la Seu Vella de Lleida,
en un acte on també van ser
Mascarell i González-Sinde

Alba Editorial, que pertany al
mateix grup de comunicació
que Regió7, destaca per la
seva col·lecció de literatura

Jordi Oriol signa l’espectacle que es pot veure avui a l’Aurora
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