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CULTURA I SOCIETAT

Un total de 36 espectacles, entre
els quals onze estrenes absolutes,
i moltes de les obres centrades en
l'actualitat social, política i eco-
nòmica (des de l'humor satíric al
drama, passant pel teatre-docu-
ment). Aquests són, a grans trets,
els eixos que centren la progra-
mació de La Planeta de Girona per
al primer semestre del 2013. La sala
independent continua apostant
pels dramaturgs gironins i pels
actors actuals a l'hora de bastir la
seva proposta, que espera poder
ampliar amb quatre espectacles
més durant els sis primers mesos
d'any. Això sí, el seu director, Pere
Puig, assegura que «l'esforç de les
companyies» ha estat clau, perquè
la manca de subvencions i l'in-
crement de l'IVA no els ho ha po-
sat gens fàcil.

Una adolescent immigrant to-
cada per la crisi a Harmattan, un
monòleg a quatre veus d'actrius a
l'atur a De quan somiava que so-

miava o tres comunicadors que
perden la feina per l'afany inter-
vencionista del premier italià Sil-
vio Berlusconi sobre els mitjans
públics a L'editto bulgaro. Totes
aquestes històries passaran per
l'escenari de la Sala La Planeta de
Girona aquest primer semestre

del 2013. Aquest cop, gran part de
la programació (36 espectacles
que poden arribar a ser-ne 40) té
un denominador comú: la realitat
social, política i econòmica actu-
al. I és que les companyies de tea-
tre independent no són alienes a
la crisi.
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La realitat social emergeix
amb força a la nova
programació de La Planeta
Un total de 36 espectacles conformen el primer trimestre del 2013

amb històries que no són alienes a la crisi i la tranformació econòmica


Una escena d’«El tinent d'Inishmore».

JOSÉ IGNACIO DE JUAN DÍAZ/ACN

L'obra Vida, obra i secrets d'He-
lena Mascort, de l'escriptora giro-
nina Dolors García Cornellà, ha
guanyat el Premi Enric Valor de
narrativa juvenil convocat per Edi-
cions del Bullent i l'Ajuntament de
Picanya. El premi està dotat amb
6.000 euros, la publicació de l'obra
i un gravat de l'artista valencià
Rafael Armengol.

S'han presentat 25 obres a la
32ena edició del Premi Enric Va-
lor i ha estat elegida una autora gi-
ronina amb una consolidada tra-
jectòria literària, en contrast amb
l'any passat, que el va guanyar
una debutant. 

L'obra guanyadora explica la
relació entre una escriptora i una
estudiant de batxillerat que ha
decidit fer la seva feina de recerca
sobre l'autora i la seva obra. La his-
tòria arrenca quan la noia tenia 10
anys i la visita de l'escriptora a l'es-
cola on estudiava li va canviar la
vida. De no llegir absolutament res
va passar a sentir una autèntica
passió pels llibres, fins al punt de
decidir que, quan fos gran, volia ser
escriptora.

Vida, obra i secrets d'Helena
Mascort parla de llibres, però tam-
bé de sentiments com la soledat,
l'amor maternal, els remordiments
i la por, així com de la força de vo-

luntat i el poder de l'esforç i de la
constància.

Dolors García Cornellà és lli-
cenciada en Psicologia a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona,
va exercir durant quinze anys com
a psicoterapeuta infantil i poste-
riorment va entrar a treballar a l'A-
juntament de Girona, primer com
a professora a l'Escola de Forma-
dors en Oci, després com a direc-
tora del Centre Cívic Sant Narcís i
actualment és tècnica dels Serveis
Educatius d'aquest Consistori.

Al guanyar el Premi Justo Ma-
nuel Casero, de Girona, amb el seu
primer llibre, titulat Albert, es va
animar a continuar i actualment
porta publicats més de cinquanta
llibres, tots dins de la literatura in-
fantil i juvenil.
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L’escriptora gironina
guanya la distinció literària
per «Vida, obra i secrets
d’Helena Mascort»



El canvi d’una nena de 10
anys dóna el premi Enric
Valor a Dolors Garcia

Xavier Pla, professor de Litera-
tura Catalana Contemporània i
de Teoria de la Literatura de la Uni-
versitat de Girona, ha estat pro-
clamat guanyador del XVII premi
Octavi Pellissa pel projecte de
creació literària Josep Pla o un
ideal de la vida lliure. Xavier Pla és
director de la Càtedra Josep Pla i
expert en l’obra de l’escriptor em-
pordanès. El premi té una dotació
de 12.000 euros. L’autor ha de fer
realitat el seu projecte premiat.

Per definir el projecte guanya-
dor, el mateix Xavier Pla ha expli-
cat: «Potser no hi ha projecte més
antiplanià que intentar escriure
una biografia de Josep Pla, de la
mateixa manera que no deu haver-
hi res més contrari a l’esperit
 proustià que intentar escriure una
biografia de Marcel Proust. Tots
dos escriptors van pretendre, en
certa manera i salvant les distàn-
cies entre l’un i l’altre, que les se-
ves obres fossin miralls de les se-

ves vides, la qual cosa dificulta, en-
cara avui, el correcte discerni-
ment entre allò que és el seu iti-
nerari biogràfic i la projecció lite-
rària que en resulta. És veritat que
no és gens fàcil intentar recórrer la
biografia de Josep Pla». Integren el
jurat: J. M. Castellet, X. Folch, J.
Herralde, P. Portabella i C. Santos.
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«Josep Pla o un ideal de la
vida lliure», de Xavier Pla,
rep el guardó Octavi Pellissa

Dolors Garcia Cornellà.
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Xavier Pla. 
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