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apuntsliteraris

JuanGabriel Vásquez
guanyael premiAlfaguara

L’autor colombià viu a Barcelona. ALFAGUARA

PREMIS LITERARIS

Dotat amb 175.000 dò-

lars –queequivalenauns

133.000euros–, el premi

Alfaguara de novel·la és

un dels més generosos

de les lletres hispàni-

ques i enguanyhaanata

parar amansde JuanGa-

brielVásquez.Lanovel·la

guanyadora, El ruido de

lascosasal caer, evoca la

capital colombiana du-

rantunaèpocadeterror i

violència. Vásquez va

néixer a Bogotà l’any

1973 i viu a Barcelona

des de fa més d’una dè-

cada.Hapublicat tresno-

vel·les,un llibrede relats

i dosassaigs.

Sant Jordi 2011, segons
l’editorial Planeta

La foto va ajuntar peres i pomes literàries. JORDI PIZARRO

SECTOREDITORIAL

Elbarde lacasaFusteres

va omplir ahir amb les

principals apostes de

l’editorial Planeta per

aquest Sant Jordi. David

Ruano va ser l’encarre-

gatd’ajuntar enunasola

imatge l’elegància habi-

tuald’EduardoMendoza,

l’estrafolaritatdeMaruja

Torres, la sornegueriade

XavierSardà, ladiscreció

deMiquelRoca iunadot-

zenadecaresmés, totes

envoltades d’un fumes-

pès i gòtic que esperem

que no s’apoderi d’un

Sant Jordi que enguany

cau en dissabte de Set-

manaSanta.

POLÈMICA TEATRAL

Sergi Belbel: “El dia que hagi
de vetar una obra, dimitiré”

Dijous s’estrenarà al TeatreNaci-
onalGangbang,deJosepM.Miró,
l’obra que va desfermar les críti-
quesde grups catòlics que la consi-
deraven ofensiva. Sergi Belbel de-
fensa l’obra i la llibertatde creació.

on s’hi practica sexe just el cap de
setmanade lavisitadelPapaa laSa-
gradaFamília.L’afluènciade genta
la ciutat fa augmentar elnombrede
clientsal localLaLlum.“Però l’obra
novadesexenidelSantPare–vaas-
segurar Josep Maria Miró, el dra-
maturg i director de l’obra–.Ésuna
obrasobre ladecadènciadelsvalors
en un món occidental en crisi, un
mónamaratde lamoral catòlica,on
nohihacompromís ideològic,nipo-
lític, ni social, ni sexual. Els indivi-
dus estan alienats en una societat
individualista”.Elspersonatgesque
escreuenalbardel local (queobrea

les12de lanit i tancaa l’horade l’àn-
gelus) són homes i dones tristos i
que, paradoxalment, se senten sols
en una orgia.

Belbelvadirde l’obra: “Témenys
a veure amb el Boadella dels anys
vuitanta iTeledeum, i témés a veu-
reambelteatredeLluïsaCunillé.No
és una provocació, és un món amb
unesreglesespecífiques,unmónpo-
ètic i suggeridor”. Miró també veu
Gangbang comunviatge “simbòlic,
poètic, fantasiós” a un espai desco-
negut per a la majoria de públic.
Tant, que fins i tot cal explicar el tí-
tolaquinosiguiconsumidordepor-
nografia: gang bang és una trobada
sexual en quèhi ha diversos subjec-
tesactiusquedisparenaunsubjecte
passiu.L’activitatsexual,però,sesu-
posaqueesmantéenaltrespisosdel
local i només hi ha alguna pràctica
a la vista del públic. “Però és teatre!
Si algús’escandalitzadependràdels
paràmetres de lectura i moral de
l’espectador”, va excusarMiró.

“Una ofensa? No n’hi ha cap vo-
luntat.Cadadia troboalsdiarismés
motius d’ofensa i preocupació pro-
fundaquea l’obra”.A l’entradade la
Sala Tallers hi haurà un cartell que
indicaràquealgunaescenapot ferir
sensibilitats. “Però qui vingui bus-
cant polèmica sortirà decebut”, va
concloure Belbel.e

LAURA SERRA

BARCELONA.L’expectacióalvoltant
deGang bang va augmentant ame-
suraquesen’acosta l’estrena,dijous
vinentalTeatreNacional.Ladenún-
ciadelPartitPopulard’unaobraque
consideraven“ofensiva” i l’amenaça
del’entitatE-Cristiansdepresentar
unaquerella abansd’haver vist l’es-
pectacle han tingut l’efecte contra-
ri al quebuscaven:han incrementat
la prevenda d’entrades i no han fet
queli tremolessinlescamesaldirec-
tor del TNC. Sergi Belbel va confes-
sarahira lapresentaciódelmuntat-
ge que va rebre fins i tot una truca-
da de la conselleria de Cultura de-
manant informació de l’obra per
culpadel rebombori: “Mascarell em
vadonarlasevaconfiança.Eldiaque
hagi de vetar una obra perquèm’ho
diuendesdedalt,dimitiré.Somaquí
per vetllar per la llibertat del crea-
dor.Amés, jonotroboresofensiuen
Gang bang”.

La polèmica es va encetar en sa-
berque l’obrasesituaenunlocalgai

Els personatges que entren a La Llum deixen la roba penjada a la porta i es vesteixen de codi. DAVID RUANO

El TNC estrena ‘Gang bang’ i afirma que no és un atac als catòlics

David Vert i Xavier Pujolràs, dos
dels nou actors de l’obra. DAVID RUANO


