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L’historiador Joan Domènech i Moner va assumir ahir a la nit la pre-
sidència de la Fundació Bertrana, que convoca els premis literaris de
Girona, en el decurs d’una reunió del patronat de l’entitat. Després de
12 anys al front de l’entitat, Esteve Vilanova va cedir el càrrec a Joan Do-
mènech, que va ser alcalde de Lloret de Mar i delegat de Cultura de la
Generalitat a Girona. De fet, Domènech coneix bé la Fundació Bertra-
na, a la qual ha estat vinculat com a patró. La fundació convoca anu-
alment els sis premis Prudenci Bertrana, Miquel de Palol, Carles Rahola,
Ramon Muntaner, Cerverí i Lletra. 

GIRONA | DdG

Joan Domènech va assumir ahir la
presidència del a Fundació Bertrana

LLETRES

L'escriptora francesa Lydie Salvayre, de mare catalana i pare andalús,
ha guanyat el Goncourt, la màxima distinció de les lletres franceses, amb
un llibre sobre la Guerra Civil espanyola. La novel·la, Pas pleurer, recull
les vivències de la mare de l’escriptora i es publicarà en català i caste-
llà per Anagrama. L’obra està ambientada en l'estiu del 36, després de
l'esclat de la guerra i està protagonitzada per Georges Bernanos, un es-
criptor catòlic proper al bàndol franquista, i per la mateixa mare de l'es-
criptora, Montse, una jove catalana a la Barcelona anarquista. 
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Lydie Salvayre guanya el Goncourt amb
un llibre sobre la Guerra d’Espanya

LLETRES

El director figuerenc Lluís Galter ha dirigit H, el curtmetratge sobre
l'espionatge de 1714 a partir d'un guió d'ell mateix i de David de Mont-
serrat, coautor del best-seller Lliures o morts sobre els fets de la guerra
de Successió i productor executiu de la cinta juntament amb la pro-
ductora Lastor Media. El curtmetratge està protagonitzat per Cristina
Genebat (Marianna de Copons) i Àlex Moreu (Pierre Le Guerchois) i
està basada en fets reals. Concretament, aborda el paper de l'espia Ma-
rianna de Copons en un episodi clau de la resistència catalana durant
el setge borbònic. 

BARCELONA | DdG

Lluís Galter tracta en un film l'espionatge
i el paper de la dona durant el 1714

CINEMA

L'Associació Espanyola d'Advocats Cristians (AEAC) va anunciar ahir
una querella contra Manuel Borja-Villel, director del Museu Reina So-
fia, per presumptes delictes contra la llibertat religiosa relacionats amb
l'exposició Un saber realment útil. 
Polònia Castellanos, presidenta de l'associació, presentarà la querella
després d’intentar negociar la retirada de cinc obres que consideren «ve-
xatòries». Una d’elles és Capseta de fòsfors, del col·lectiu argentí Dones
Públiques, en la qual es llegeix, «l'única església que il·lumina és la que
crema. Contribueix».
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Advocats cristians es querellaran contra
el director del Museu Reina Sofia

POLÈMICA

El clown gironí Marcel Tomàs, de
la companyia Cascai Teatre, torna
per setè cop al Temporada Alta per
portar-hi el seu humor esbojarrat
amb El Pillo. 

Partint de la història d'amor
d'un cantant de cabaret en hores
baixes, Tomàs se serveix de l'au-
diovisual, la música, el gest i el tea-
tre d'objectes per arrencar el riu-
re al públic.

L'espectacle, que permet al
clown improvisar en directe, par-
teix del bagatge que li han donat a
Tomàs els anteriors Zirocco i Ho-
tot. 

«El gran repte no és tant el que
es diu, perquè al capdavall és una
història noi-noia amb un tercer en
discòrdia, sinó com ho expliques»,
concreta Tomàs. 

El Pillo s'estrena divendres a
La Planeta, després d'haver-se cui-
nat en càpsules en cafès-teatre de
València.

El clown gironí exerceix com a
únic mestre de cerimònies en un
espectacle que li permet desplegar
tot el seu repertori de gags i gestos
al servei de l'humor més boig.

Com explica Tomàs, l'obra par-
teix d'una història simple, «noi
coneix noia», per farcir-la amb el
particular univers creatiu que el
clown gironí ha desenvolupat al
llarg dels darrers anys. 

El Pillo és un cantant de caba-
ret en hores baixes a qui se li com-
plica l'actuació quan coneix una
noia de Perpinyà, la Marie-Pierre.

A partir d'aquest punt d'inici, la
música, el gest i el teatre d'objec-
tes (un gos de peluix, una nina in-
flable) es mesclen amb l'audiovi-
sual –que té un paper important a
l'obra– per fer arrencar el riure al
públic.

L'espectacle no té un únic fil
conductor, sinó que són les situa-
cions absurdes en què es veu im-
mers el seu protagonista les que

provoquen altres situacions hila-
rants. 

El Pillo vol ser, a més, una peça
més dins la línia que la company-
ia Cascai Teatre va encetar amb Zi-
rocco (2010) i va continuar amb
Hotot (2012). 

De fet, la intenció tant de Tomàs
com de Susana Lloret –els dos in-
tegrants de Cascai– és que totes
tres obres es vegin com una trilo-
gia. 

«Amb 'El Pillo' partim de la
base que ens han donat els altres
dos espectacles i arrisquem més;
es tracta d'un humor més boig i
més abstracte», concreta Lloret.

L'espectacle, com asseguren els
dos, és fet «a mida de l'intèrpret».
Per això, amb El Pillo també hi ha
una part per a la improvisació.

«És una obra multidisciplinar,
on l'audiovisual i la tècnica hi te-
nen una part molt important, i que
concentra els fruits que hem anat
recollint amb els nostres bolos».
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Marcel Tomàs torna amb
el seu humor esbojarrat
al Temporada Alta
El clown de Cascai Teatre estrena «El Pillo», la història d’amor d’un

cantant de cabaret en hores baixes que coneix una noia de Perpinyà


Marcel Tomàs s’ajuda d’un attrezzo provocatiu.
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La Setmana de la Dramatúrgia,
que inclouen unes jornades profes-
sionals en el marc del festival Tem-
porada Alta de Girona, va arrencar
ahir amb l'adaptació dels autors
clàssics com a eix conductor, segons
informa els seus responsables. Les

activitats d'aquesta cita, que es pro-
longaran fins diumenge que ve, in-
clouen una trobada de deu drama-
turgs coordinats per Jordi Casano-
vas, que tindrà lloc a la sala La Pla-
neta i al Caixafòrum durant el cap de
setmana. Els convidats a aquestes
jornades són Marilia Samper, Pau
Miró, Guillem Clua, Marc Rosich, Cris-
tina Clemente, David Plana, Llàtzer
García, Marta Buchaca i Marc Ange-

let. L'objectiu és propiciar iniciatives
innovadores que reivindiquin l'es-
criptura teatral en llengua catalana
davant la nova generació d'autors i
dramaturgs que han pres el relleu
amb èxit a Catalunya. L'eix principal
de reflexió és l'adaptació dels clàs-
sics, de manera que la Setmana de
la Dramatúrgia inclou l'espectacle
Terra Baixa i Lluís Homar, d'Àngel
Guimerà.DdG GIRONA



Sobre les adaptacions
dels clàssics 

SETMANA DE LA DRAMATÚRGIA


