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Per commemorar l’11 de
setembre, El Punt Avui
posa a la venda l’edició
de Labutxaca de la no-
vel·la Lliures o morts
de David de Montser-
rat i Jaume Clotet. Per
divulgar-ne la lectura
i posar a prova els co-
neixements d’histò-
ria dels lectors, du-
rant aquesta set-
mana s’ha obert un
concurs al web
www.elpunta-
vui.cat amb cinc
preguntes sobre
la guerra de Successió, re-
lacionades amb el llibre
que narra l’apassionant
història de l’oficial mique-
let Ermengol Amill, un
dels herois del 1714, res-
catat de l’oblit pels autors
de la novel·la.

En el concurs hi han
participat un total de 479
persones, de les quals 238
han encertat les respos-
tes correctes que estan
reproduïdes en el quadre

del costat. Entre
els guanyadors
s’han sortejat els
vint exemplars de
la novel·la, i a més
rebran una de les
vint banderes ne-
gres d’una sèrie ex-
clusiva que porten la
proclama “Viurem
lliures o morirem”,
que els catalans
d’aquells temps penja-
ven dels murs per fer
veure a les tropes bor-
bòniques que resisti-
rien fins al final. A partir
de la segona quinze de
setembre, es contactarà
amb els guanyadors per
lliurar-los els premis.

El llibre surt a la venda
l’11 de setembre, al preu
de 9,95 euros al quiosc,
només amb El Punt Avui.

Ermengol Amill era un
oficial dels miquelets, sol-
dats que des del 1704 fins
al 1714 van defensar els
drets, les llibertats i les
institucions catalanes.
Pels autors, Ermengol
Amill ve a ser una mena
de Braveheart català. ■

Un total de 238 concursants han
encertat les preguntes sobre ‘Lliures o
morts’, que es vendrà l’11 de setembre

Vint premiats
en el concurs
d’història
Joan Ventura
BARCELONA

Guanyadors del concurs ‘Lliures o morts’

1 Com anomenaven Francesc Macià,
cabdill austriacista osonenc?

Bac de Roda
el noi de Roda
en Rodaforta

2 Quin era el nom popular dels
fusellers de muntanya?

Manelets
Miquelets
Martinets

3 A quina comarca va començar la
conspiració austriacista?

El Ripollès
La Selva
Osona

4 Quin va ser el darrer reducte a caure
en mans de Felip V? 

Cardona
Barcelona
Hostalric

5 En mans de quin exèrcit va caure
Girona durant la Guerra de Successió?

Austríac
Castellà
Francès

Albert Puig Roses

Lluís Micaló Masachs Girona

Francesc Roig Mataró

Juli Pujade i Villar Barcelona

Palmira Doménech Tobal Terrassa

Josep Ferrer i Blanch Albons

Carles Anguera i Bartolomé Badalona

Roser Vilarasau Vilaseca Manresa

Dídac Cabrera Gutierrez Barcelona

Esteve Roura i Punset Olot

Andrés da Silva i Jaime Badalona

Jordi Cañameras i Gaya St. Feliu de Llobregat 

Anna Gardella Llos Ventalló

Rafael Palacios Masqué Barcelona

Antoni Sànchez Cuxart Arenys de mar

Xavier Cortés i Martínez Barcelona

Joan Cruz Navas Terrassa

Josep Formatger Prieto Salt

Josep Lluís Dolç Carbonell Cambrils

Jaume Vives Blasco Amposta

Resultat de les preguntes

 

A dalt, Jaume Clotet i David de Montserrat; a sota, el quadre de guanyadors ■ JUANMA RAMOS

El llibre narra
l’apassionant
història de
l’oficial miquelet
Ermengol Amill

Lidia Zoilo, ànima de Ma-
carena Recuerda Sephe-
red, fa un gir de 180 graus
en la seva dramatúrgia. En
aquesta ocasió, la perfor-
mer es limita a construir
una trama que hauran de

bastir els mateixos espec-
tadors, que, de fet, passen
a ser investigadors i sospi-
tosos d’un doble crim en la
premier d’un film. La des-
gràcia del fet ressona al po-
bre doblador de Bruce Wi-
llis, que canten Els Amics
de les Arts. Whose are tho-
se eyes es converteix en
una mena de Cluedo amb
trampa, perquè el joc de
confidents incita a un joc
de pistolers en plena plaça
del Carme. Els especta-

dors, que es mouen en gru-
pets, han d’esbrinar qui és
el confident, un joc senzill
en el cinema però que en-
mig d’una plaça on es viu
una fira al carrer és molt
més complex.

Els darrers treballs de 
Zoilo es caracteritzen per
la recreació d’una ficció en
viu, en què ella mateixa
narra en primera persona.
S’ajuda de petits sets a l’es-
cenari que reprodueix en
directe gràcies a un joc de

càmeres, figures retallades
i decorats en perspectiva. 
Whose are those eyes, en
canvi, és una peça que va
descabdellant possibles
trames perquè l’assassí
tingui una coartada i acabi
pagant just per pecador.
L’obra es fa amb la col·labo-
ració d’artistes voluntaris
de cada ciutat i prepara
sessions per a l’Escena de
Poblenou. (Natàlia Lloreta
i Xavier Pueyo són els  pro-
tagonistes del film). ■

Vibrant Cluedo escènic al carrer de Tàrrega
Macarena Recuerda
transforma el públic
en personatges
del joc de taula

Jordi Bordes
TÀRREGA

La ‘germana bessona’ de la protagonista del film, que
morirà assassinada en la ‘premier’ ■ MARTÍ E. BERENGUER


