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David Nel·lo i
Pedro Riera guanyen

els premis Edebé

premisliteraris

Dos autors barcelonins es van repartir ahir els
XXII Premis Edebé de literatura infantil i juve-

nil. David Nel·lo (Barcelona, 1959) va celebrar els 20
anys des del seu debut literari amb novel·les per a
joves guanyant el guardó més ben dotat de la lite-
ratura infantil, amb 25.000 euros, per La nova vida
del senyor Rutin. La novel·la imagina un recepcio-
nista d’hotel a l’illa sueca de Gotland que, avorrit,
s’entreté esborrant del seu vocabulari algunes pa-
raules. Eliminant la primera persona del singular i
els mots sí i no, l’escriptor i traductor reflexiona so-
bre la condició humana, perquè aquesta excentrici-
tat el catapultarà a un programa de televisió.

El periodista Pedro Riera (Barcelona, 1965) va de-
butar en literatura fa deu anys amb una obra sobre
la Guerra dels Balcans. L’autor va viure dos anys a
Bòsnia. Aquell conflicte plana sobre La tumba de Au-
rora K., per la qual ha rebut el premi Edebé de lite-
ratura juvenil, dotat amb 30.000 euros. L’autor en-
fronta al llibre els urens i els tàvars però fa que
l’obra, d’intriga i misteri, transcorri anys després als
Estats Units. L’autor afirma que l’obra no és una lli-
çó històrica sobre aquell episodi sinó sobre un “con-
flicte universal”: el de “la intolerància i la injustícia”.
Aurora K. és una dona desapareguda en una guerra,
que podria ser la mare de la protagonista.

El jurat, format entre d’altres per Vicenç Villato-
ro, Teresa Colomer, Robert Saladrigas i Xavier Bri-
nes, va destacar la qualitat i l’originalitat de les obres
presentades: 350 originals de tot l’Estat (i en les di-
ferents llengües) i de l’Amèrica Llatina.

L.S. ❊ BARCELONA

Pedro Riera és premi Edebé de literatura juvenil
amb ‘La tumba de Aurora K’. ANDREU DALMAU / EFE

David Nel·lo és autor de ‘La nova vida del senyor
Rutin’, premi Edebé de literatura infantil. EFE

MÚSICA

Jordi Savall reviu l’origen
de l’orquestra barroca

L’Europa musical al Barroc és el tí-
tol del concert que ofereixen avui
Jordi Savall i Le Concert des Nati-
ons a L’Auditori. En el programa,
obres de Purcell i Lully per recor-
dar l’esperit musical del s. XVII.

del segle XVII, sobretot després de
la Guerra dels Trenta Anys, quan
músics de diferents països i confes-
sions religioses compartien troba-
lles que van acabar configurant el so
del Barroc. “Volem evocar una Eu-
ropa diversa i rica, una Europa de la
transversalitat i l’intercanvi”, va ex-
plicar Savall durant la presentació
del cicle.

El concert d’avui a L’Auditori,
que començarà a les 21 h, seguirà un
relat cronològic que permetrà cap-
tar el naixement i l’evolució de l’or-
questra barroca, que de fet és l’ini-
ci de la concepció moderna d’or-

questra com a formació “disciplina-
da i amb indicacions d’articulació
molt concretes”. Bona part del mè-
rit és de Jean-Baptiste Lully, fran-
cès d’origen italià, que, segons expli-
ca Savall, “pràcticament va mono-
politzar” la producció musical fran-
cesa durant el regnat de Lluís XIV,
primer com a director de les orques-
tres reials i després al capdavant de
l’Académie Royale de Musique,
l’antecedent de l’Òpera de París. Sa-
vall interpretarà peces de l’òpera Al-
ceste de Lully, acompanyat de Le
Concert des Nations i amb el con-
certino Manfredo Kraemer.

Abans d’arribar a Lully, Savall re-
cordarà algunes de les danses i me-
lodies franceses que l’alemany Mi-
chael Praetorius va arranjar i va
aplegar a la col·lecció Terpsicore.
També hi haurà espai per a l’anglès
William Brade, que com altres com-
positors del segle XVII va escrirue a
sou de les corts reials. Precisament
a la cort de Lluís XIV hi va treballar
André Danican Philidor, més cone-
gut com a Philidor l’Aîné, que va ser
bibliotecari del rei. La seva col·lec-
ció de manuscrits inclou partitures
que no sempre n’acrediten l’autor i
que eren interpretades pels músics
de Les 24 Violons du Roi.

Concerts a Holanda
El programa de L’Auditori es com-
pleta amb la Simfonia prima de l’ale-
many Johann Rosenmüller, molt
influït per la música italiana, i peces
de The Fairy-Queen, l’obra que l’an-
glès Henry Purcell va compondre
per a una adaptació d’El somni d’una
nit d’estiu, de Shakespeare. “Purcell
va ser un dels grans músics del Bar-
roc i va mesclar l’estil anglès amb el
francès i l’italià”, recorda Savall, que
després de Barcelona interpretarà
L’Europa musical al Barroc a Ho-
landa: aquest dissbate a Amsterdam
i diumenge a Rotterdam.e

XAVIER CERVANTES
BARCELONA. El segon concert de la
temporada 2013-2014 del cicle El So
Original, L’Europa musical del Bar-
roc, transmet una de les idees essen-
cials de Jordi Savall: la capacitat de
la música per escampar-se arreu. En
aquest cas el territori és l’Europa

El músic d’Igualada Jordi Savall durant un concert celebrat el juny de
l’any passat a L’Auditori barceloní. PERE VIRGILI

L’Auditori acull avui un concert
dedicat a l’Europa musical del segle XVII

TEATRE

Apareix una obra inèdita de Lope de Vega
Un investigador català ha desco-
bert a la Biblioteca Nacional d’Es-
panya una comèdia inèdita que
s’atribueix a Lope de Vega. Muje-
res y criados, escrita fa quatre se-
gles, es donava per perduda.
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BARCELONA. El professor Alejandro
García Reidy remenava els arxius de
la Biblioteca Nacional d’Espanya in-
vestigant autors de teatre del segle
XVII i,enconcret, l’autordecomèdi-
es Pedro de Valdés –figura que avui
equivaldria a un director de compa-
nyia–quanvadescobriruntresor.Va
topar amb Mujeres y criados, una
obra que s’atribueix a Lope de Vega i
que els catàlegs literaris donaven per
perduda. La còpia –que conserva la
BibliotecaNacionaldesdel1886,pro-
vinent d’Osuna– va ser manuscrita
per Pedro de Valdés, que, segons do-
cuments històrics, la va dirigir 20
anys després que fos escrita, entre el
1613iel1614.Esconsideraqueelgran
dramaturg del Segle d’Or és autor de
1.500 obres, però només se’n conser-

ven unes 400, de les quals 317 són
d’atribució segura, segons els ex-
perts. Lope de Vega, tip que els im-
pressors de l’època publiquessin
obres seves sense permís o bé n’hi
atribuïssin d’altres que no eren se-
ves per aprofitar-se del seu nom, va
fer un catàleg de les obres autènti-
ques. Mujeres y criados és al llistat. A
més, l’investigador argumenta que
“versos, temes, personatges i estil”
encaixen amb Lope de Vega. Fa 15

anys de l’últim inèdit descobert.
García Reidy, que pertany al grup

Prolope de la Universitat Autònoma
de Barcelona i exerceix a la Univer-
sitat de Syracuse (Nova York), va fer
la troballa fa un any, però ha sortit
a la llum just abans que aparegui l’es-
tudi científic. A la primavera es pu-
blicarà l’obra al segell Gredos i a in-
ternet i la Fundación Siglo de Oro la
posarà en escena a la tardor, quatre
segles després que fos escrita.e

Les 56 pàgines de l’obra de Lope de Vega trobada van ser copiades per
Pedro de Valdés, director que la va escenificar 20 anys després. EFE


