
44
cultura

DIUMENGE, 1 DE DESEMBRE DEL 2013 arabalears

‘La partida’, guanyadora de la
tercera edició de Teatre de Barra
Òrbita Edicions, els organitzadors del Te-
atre de Barra, va donar a conèixer anit que
l’obra La partida, escrita per Rafel Galle-
go, dirigida per Joan Fullana i interpre-
tada per Luca Bonadei i Enric de las Eras,
ha estat la guanyadora de la tercera edició
del certamen. El públic ha estat l’encarre-

gat de votar durant cinc dijous les repre-
sentacions de les sis obres participants en
el Teatre de Barra, i La partida, que s’ha
representat al bar Lisboa, ha estat la que
ha assolit una millor mitjana. Teatre de
Barra farà una edició especial a la Ciutat
Alta de Palma, el 6, 7 i 8 de desembre.CULTURA

Carles Mallol guanya el Born de teatre
amb ‘Mata el teu alumne’

El Cercle Artístic celebra la seva
festa del teatre i lliura un nou pre-
mi Born, a una obra que vol ser un
joc entre el que ens atrevim i el que
no ens atrevim a fer i no una refle-
xió sobre el món educatiu.

feia les primeres passes dramatúrgi-
ques als cursos de la Sala Beckett de
Barcelona. Ara, en aquest sentit, ja és
com ells.

Comèdia negra
Qualificat pel jurat com a “comèdia
negra de temàtica parapsicològica
en què els personatges són comple-
xos i estan ben dibuixats i relacio-
nats”, en el text Mata el teu alumne,

diu Carles Mallol, hi ha “una dosi im-
portant d’humor negre”, amb un tí-
tol que “pot ser dur però que amaga
una mirada irònica sobre l’univers
que plantejo”. El punt de partida és
un professor que, després de llegir
una novel·la, decideix fer el que hi ha
llegit, açò “per descarregar les seves
tensions personals i les que vénen de
l’escola”. El que fa és agafar una ra-
queta de tennis i matar un alumne a

cops, cosa que farà canviar la vida de
la seva família i, també, la del no-
vel·lista. Mallol afirma que en Mata
el teu alumne “hi ha un joc entre el
que ens atrevim a fer i el que no ens
atrevim a fer, i per açò el títol és im-
peratiu: va, vinga, fes un pas i fes una
cosa bèstia, a veure què passa des-
prés”. Tot i saber que estava tocant
un tema “socialment candent”,
l’obra “no vol ser una reflexió sobre
el món de l’educació, sinó que el pren
com a context i sempre dins la línia
de la comèdia negra”. En la 38a edi-
ció, el premi Born de teatre, que té
una dotació econòmica de 14.000 €
i inclou l’edició de l’obra guanyado-
ra en les quatre llengües oficials de
l’estat espanyol, va ser lliurat anit a
la Sala Polivalent Canal Salat de Ciu-
tadella, damunt el seu escenari i des-
prés de la representació teatral
d’Allò de què parlem roman inexplo-
rat de Pep Tosar, amb el mateix actor
mallorquí, Imma Colomer i Òscar In-
tente com a intèrprets. Aquesta sala
s’estrenava com a seu d’aquesta sen-
zilla cerimònia, després que els dar-
rers anys la gala hagi itinerat forçosa-
ment pels teatres Principal de Maó i
Calós de Ciutadella, tot esperant que
l’any que ve torni a lliurar-se al Tea-
tre del Born, que fa uns anys que es-
tà tancat per reformes i s’espera
reinaugurar el juny de 2014. El teatre
del Born, de fet, i d’ençà de l’any 1992
la gala de lliurament es ve fent en un
recinte teatral i no durant un sopar
de gala, és el lloc natural del premi
Born, que convoca una entitat cultu-
ral privada i sense ànim de lucre com
és el Cercle Artístic, nascuda l’any
1881 ben al costat d’aquest teatre,
construït tot just sis anys abans de la
seva fundació.e

JOAN MASCARÓ M.

CIUTADELLA.“Escriure teatre per
guanyar premis és una mica absurd i
no és l’objectiu, però sí que és cert
que quan comences a escriure teatre
pots començar a tenir com a fita gua-
nyar el premi Born, que és molt pres-
tigiós i l’han obtingut autors que
m’agraden molt i que m’ha fet dir
que un dia jo també vull ser com
ells”. Qui diu açò és el dramaturg
Carles Mallol Quintana (Figueres,
1981), nou guanyador del premi Born
de teatre, que organitza el Cercle Ar-
tístic de Ciutadella amb l’obra de tí-
tol provocador Mata el teu alumne.
D’aquesta manera, Carles Mallol,
que tot i la seva joventut no és cap
nouvingut en el món teatral, s’afe-
geix a la destacada nòmina de gua-
nyadors d’aquest certamen menor-
quí que, malgrat el seu prestigi entre
els autors i professionals del teatre,
encara no gaudeix d’un ressò medià-
tic i popular que vagi d’acord amb la
realitat de ser un dels premis de tex-
tos teatrals més prestigiosos i ben
dotats econòmicament de l’estat es-
panyol. A la llista de guanyadors, hi
surten noms com Lluïsa Cunillé, Jo-
sep M. Miró, Llorenç Capellà, Anto-
nio Álamo, Carlos Be, Juan Mayorga
(recent premi Nacional de literatura
dramàtica), Carles Batlle, Jordi Gal-
cerán i Sergi Belbel, aquests quatre
darrers entre els mestres de Carles
Mallol quan a principi d’aquest segle

El certamen menorquí és un dels més prestigiosos i ben dotats econòmicament de tot l’Estat

JOVE PERÒ NO NOVELL
El dramaturg de Figueres Carles Mallol és el guanyador de l’edició d’enguany de Born

de teatre però no és un nouvingut en el món teatral. DAVID ARQUIMBAU

En quatre llengües: “Per aixecar-se i aplaudir”
nya –38– i Madrid –36–) i 6 de pa-
ïsos com Estats Units, Txèquia i
Colòmbia. D’aquests, 82 eren es-
crits en castellà i 35 en català.
L’any passat s’hi varen presentar
124 textos i el rècord de participa-
ció es va registrar el 2008 amb 141
originals. Enguany, les tres fina-
listes han estat A Margarita, La
nena perduda i Mata el teu alumne,
que finalment s’ha endut el guar-
dó.e

es converteixi en quadrilingüe”.
Certament, el Born de teatre és

únic en aquest sentit, perquè no
només té que s’hi poden presentar
originals en català i en castellà, si-
nó que, posteriorment, el guanya-
dor s’edita en les quatre llengües
oficials de l’estat espanyol: en ca-
talà per Arola, en castellà i euske-
ra per Artezblai, i en gallec per la
Revista Gelaga de Teatro. Aquesta
característica és un fet que no pas-

sa gens desapercebut als autors,
com indicà el mateix Carles Mallol
en reconèixer que “el fet que de
cop i volta l’obra es pugui llegir en
quatre llengües és la primera ve-
gada que em passa”, significant
que és quelcom “per aixecar-se i
aplaudir: realment no té preu”.

Al premi Born 2013, s’hi han
presentat un total de 117 textos te-
atrals, 111 procedents de l’estat es-
panyol (la majoria des de Catalu-

J. M.

CIUTADELLA. En el decurs de la ro-
da de premsa prèvia al lliurament
del premi Born, l’actriu i directo-
ra del Festival de Teatro Clásico
de Almagro (Ciudad Real), Natalia
Menéndez, integrant del jurat, va
qualificar el certamen d’“absolu-
tament imprescindible per a la
cultura” i d’“extraordinari” el fet
que sigui “bilingüe i que després

Quadrilingüe
El text
guanyador
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Títol
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important
d’humor
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mirada irònica


