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TEATRE La primera novel·la
de Roberto Bolaño, a escena
L’obra «Consejos de un discípulos de Morrison a
un fanático de Joyce» es representarà al teatre
Tantarantana de Barcelona. 46
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TELEVISIÓ Carles Puyol també
s’acomiada de «Crackòvia»
El programa descobreix com li va anar al capità blaugrana després d’a-
nunciar públicament que marxa del Futbol Club Barcelona. 53

Coses Nostres, l’estrena com a
dramaturg de l’actor Ramon Ma-
daula va guanyar el premi Josep
Ametller de Teatre, inclòs dins els
premis literaris Recvll de Blanes,
que ahir van celebrar el seu primer

mig segle de vida. Madaula va de-
finir la peça com «un examen de
consciència a la professió teatral i
a la crítica cultural», ja que enfronta
el director d’un teatre públic amb
un crític amb un diàleg que refle-
xiona sobre «l’endogàmia» de l’es-

cena catalana, en què reconeix
haver participat. L’actor va avançar
que destinarà la dotació del guar-
dó, 2.000 euros, a posar en escena
el text amb un muntatge que diri-
girà ell mateix i que, protagonitzat
per Pep Tosar, podria arribar a les
sales al 2015. 

L’altre costat del mirall, de l’es-
criptor andorrà Iñaki Rubio, es va
endur el premi Joaquim Ruyra de
narració, dotat amb 2.500 euros.
Rubio va definir el seu recull de

contes com un conjunt de narra-
cions que volen mostrar «una mi-
rada diferent i divertida de la vida
quotidiana». 

Reivindicant la narrativa de
Pere Calders com a referent i el
conte com a gènere literari de ple
dret gràcies a «una forma de lite-
ratura sintètica que obre portes a
nous espais», l’andorrà va explicar
que es tracta d’un llibre amb un
sentit unitari, que es pot llegir «de
forma orgànica».  

El poeta Joan Carles González
Pujalte va ser el guanyador del
premi Benet Ribas de Poesia, do-
tat amb 1.500 euros, per Les coses
i els miratges. González Pujalte va
descriure el seu recull de poesia
com un sol poema fragmentat -
cada un dels poemes acaba amb
una coma enlloc d’un punt- on
s’interroga sobre «aquelles coses
que tenim i ens donen una imat-
ge de bellesa i sensibilitat, de re-
cord d’algú; i el miratge és creure
que algún dia entendràs tot això».

La relació de Ruyra i Rahola
El premi Salvador Reynaldos de
Periodisme va anar a parar al gi-
roní Víctor Gay per Joaquim Ruy-
ra i Carles Rahola, vides… morts
paral·leles, que recull la relació
epistolar entre els dos escriptors.
El periodista, director de Diari de
Girona durant tres dècades, re-
peteix premi i personatge prota-
gonista, ja que al 2012 va guanyar
el mateix guardó per un altre arti-
cle centrat en Joaquim Ruyra. 

Joan Tudela va resultar el gua-
nyador del Premi Rafel Cornellà-
Joaquim Abril de Retrat Literari
amb Eugeni S. Reig, l’amic de les pa-
raules, on radiografia el lexicò-
graf valencià amb una narració
fragmentada inspirada en les en-
trades d’un diccionari. 

La Paula es queda sense pa-
raula, del palafrugellenc Jordi Ser-
ra, va ser mereixedor del primer
premi Joan Petit de Conte Infantil,
nascut en col·laboració amb l’as-
sociació Joan Petit-Nens amb càn-
cer per conmemorar el 50è ani-
versari dels guardons. 

El conte de Serra, fruit de les nar-
racions orals que explicava als
seus fills, fabula sobre «com la fa-
cilitat de dir les coses ens fa perdre
la reflexió» per donar un missatge
moral. 

BLANES | ALBA CARMONA 

Ramon Madaula rep el Josep Ametller
amb una crítica a l’«endogàmia» teatral

Els premis Recvll reconeixen els contes 
de Rubio amb el Joaquim Ruyra i un article 
de Víctor Gay amb el guardó de periodisme



A la primera fila, Madaula, Gay, Tudela, González Pujalte, Rubio i Serra; acompanyats dels membres del jurat dels premis Recvll. 

ALBA CARMONA

Les noces d’or dels premis Recvll
arriben amb la xifra d’obres partici-
pants més alta aconseguida fins ara,
amb 225 treballs candidats a les sis
categories. El president del jurat, Vi-
cenç Llorca, va destacar especial-
ment la bona acollida de la primera
edició del premi Joan Petit de Conte
Infantil, a la que s’han presentat a
concurs 66 obres.  
L’elevada participació, va assegurar
Llorca, demostra la «solidesa literà-

ria» d’uns premis «lliures i sense
condicionants» que van nèixer en
ple franquisme a l’entorn de la revis-
ta Recvll que, amb 94 anys, ja co-
mença a pensar en les celebracions
del centenari. 
La directora de la Institució de les
Lletres Catalanes, Laura Borràs, va
subratllar la importància «fruit de la
perseverança» que han adquirit els
guardons blanencs en la seva trajec-
tòria, especialment com a platafor-
ma per a descobrir nous valors lite-
raris.
I és que, en aquest mig segle, els
Recvll han premiat gent com Carme
Riera, Jaume Cabré o Montserrat

Roig, a més d’altres autors d’arreu
dels territoris de parla catalana. 
«Que premieu un escriptor de l’altra
banda de la frontera confirma que la
llengua i la identitat són la millor
arma per encarar el futur», va dir el
guanyador del premi Joaquim Ruyra,
l’andorrà Iñaki Rubio, durant l’entre-
ga dels guardons. 
També es va mostrar optimista i re-
vindicatiu Joan Tudela, que va expli-
car que el seu retrat literari d’Eugeni
Reig volia ser una «crònica esperan-
çada de la resistència» que exercei-
xen els «lluitadors» valencians con-
tra les actuacions del seu govern.
A.C. BLANES



Xifra rècord de
participants per
celebrar mig segle

Víctor Gay, Santi Vila i Vicenç Llorca, a la festa literària de Blanes. A.C.

PREMIS RECVLL


