
En la seva darrera setmana en l’e-
dició d’enguany, Temporada Alta
segueix apostant per la imaginació
en temps de crisi i pel suport als
nous formats; així és com La Pla-
neta acollirà les representacions de
Red Pontiac, una obra de Pere
Riera sorgida del Torneig de Dra-
matúrgia de l’any passat; i de Vic-
toria Falls, guanyadora del 6è pre-
mi Quim Masó.

En el primer cas, es tracta d’un
text que «ho hauria pogut guany-
ar tot amb la seva primera lectura»,
apuntava ahir el director del cer-
tamen, Salvador Sunyer. Interpre-
tat per Cristina Cervià i Míriam Is-
cla, l’entesa de les actrius amb
Riera va ser tan bona que van
pensar que el projecte no podia
morir amb el torneig; a més, Su-
nyer apuntava que «qui no pro-
grami una obra així és tonto per-
què té tot el que la gent vol: és di-
vertida i té rerefons, i a més el for-
mat escènic és molt econòmic». 

Amb aquestes premisses i «l’en-
tusiasme del primer dia», apunta
Cristina Cervià, «en Pere va allar-
gar el text sense que es notés i sen-
se perdre l’espurna ni l’humor»
però posant l’accent més negre
sobre el món de la maternitat.

Precisament, el títol de Red Pon-
tiac (el nom d’un tipus de patata)

simbolitza que «hi ha tants tipus de
persones com de patates, i molts
estem molt grillats», explicava la
segona en discòrdia, Míriam Iscla.

Crisis creatives i de parella
La proposta per al dijous a La Pla-
neta és la resultant del sisè premi
Quim Masó, que va recaure en el
Victoria Falls de Sandra Simó. El
projecte, amb Xavi Ripoll i Àurea
Márquez com a actors i Jordi Cor-
tés i Alícia Rodríguez com a balla-
rins, combina teatre i dansa per
plantejar el dilema entre el «ser i el
tenir». Segons Simó, l’obra parla
«de l’èxit i del fracàs» i planteja dues
crisis: una de creativa, i una de pa-
rella. Combinant els dos llenguat-
ges n’ha sorgit «un procés de com-
posició escènica molt interessant»,
segons va apuntar la directora.  

Val a dir que a partir de l’any vi-
nent, el Teatre Grec se suma al pre-
mi Masó i per tant la dotació aug-
mentarà; la nova convocatòria es
farà en les properes setmanes.
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La semifinalista del Torneig
de Dramatúrgia 2011 creix i
vola en solitari a La Planeta
«Red Pontiac», de Pere Riera i interpretada per Míriam Iscla i Cristina

Cervià, parla amb acidesa i sentit de l’humor de la maternitat


Míriam Iscla i Cristina Cervià.
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Mals hàbits, una novel·la sobre
el món convuls del Renaixement,
quan Roma projecta sobre Euro-
pa un esperit renovador però s’es-
tavella contra les supersticions i
persecucions religioses de temps
ja superats, obra de l’escriptora Es-
ther Blanco, es presentarà el pro-
per dia 10 de novembre a la Casa
de Cultura de Girona. 

Esther Blanco (Girona 1968)
tira de bon humor i ironia en la
promoció del llibre i es defineix
com una «mare, empordanesa i hi-
peractiva» que com a professora
d’Història de l’Art cada cop es
guanya «pitjor» la vida i s’ha vist
obligada a aparcar el doctorat,
que pretén acabar a Roma, per
llançar-se a l’arena literària a pro-
var sort. 

Mals hàbits (Editorial Gregal),
s’ambienta a l’any 1517, presenta
l’inici de la desintegració de la
Cristiandat occidental, en bona
part provocada pel conservado-

risme ultramuntà de l’Església ca-
tòlica. «El pensament humanista
dóna una pàtina de civilització
tant a les elits com al poble, però
és una capa tan fina que s’esclive-
lla fàcilment amb les escomeses de
passions, aversions, creences i
pulsions dels protagonistes d’a-
questa novel·la: el bisbe de Bar-
celona, Michelangelo Buonarrot-
ti o el mateix Luter. 

L’acte de presentació comptarà
amb una intervenció del polític
Joaquim Nadal. 
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L’escriptora gironina
atribueix la desintegració
cristiana al conservadorisme
de l’Església catòlica 



Esther Blanco ambienta
al Cinquecento la
novel·la «Mals hàbits»

Jordi Dausà va presentar ahir la seva nova novel·la, El gat de Schrödinger, a
la Llibreria 22 de Girona; en aquesta, l’escriptor de Cassà indaga en les
amistats estranyes i la dificultat de la presa de decisions. La presentació va
anar a càrrec de l’escriptor i periodista Lluís Freixas i de l’editor Jordi Castelló. 



Lletres «El gat de Schrödinger» miola a la 22 

MARC MARTÍ

Esther Blanco.
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Javier Solana rebrà el premi
Atlàntida dels editors catalans

El polític espanyol Javier Solana
rebrà demà durant la 27a Nit de l'E-
dició el Premi Atlàntida que con-
cedeix el Gremi d'Editors de Ca-
talunya. A l’acte, que tindrà lloc al
Saló de Cent de l'Ajuntament de
Barcelona, el periodista Lluís Bas-
sets farà la glossa del premiat.

L’acte estarà presidit per Xavier
Trias, alcalde de Barcelona i comp-
tarà amb la presència del secreta-

ri d’Estat de Cultura, José María
Lassalle i el conseller de Cultura en
funcions, Ferran Mascarell. 

Durant la Nit de l’Edició, el Gre-
mi d'Editors farà també un reco-
neixement especial a les edito-
rials Cercle de Lectors, Edicions 62,
i Elsevier Espanya, amb motiu del
seu cinquantenari, i a les editorials
Asuntos de Comunicación Visual,
Editorial Acanto, i ICG Marge pel
seu 25è aniversari.
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