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CULTURES 

El Premi Joaquim Amat-Piniella
de narrativa crema avui la penúl-
tima etapa. Els tres autors finalis-
tes de la quinzena edició parlaran
de les seves obres en una trobada
organitzada dins el Club de Lectu-
ra de la Biblioteca del Casino de
Manresa que es farà a les 19 h ober-
ta a tothom i amb l’atractiu afegit
per als concurrents de participar
d’un tast de vi del Celler Coope-
ratiu d’Artés (DO Pla de Bages).

Dos escriptors que van publicar
a Proa i un altre que ho va fer a Edi-
cions 62 són els tres candidats a
posar el seu nom en una llista a la
qual els darrers anys s’han inscrit
els de Jordi Coca (2009), Sílvia Al-
càntara (2010), Jordi Puntí (2011),
Jordi Estrada (2012), Rafael Nadal
(2013) i Monika Zgustova (2014).
La terna d’aspirants a rebre el bust
de Joaquim Amat-Piniella creat
per Ramon Oms el dia 25 de febrer
són Pep Coll per Dos taüts negres
i dos de blancs (Proa), Manuel
Cuyàs per El nét del pirata (Proa),
i Àlvar Caixal per Les llavors del si-
lenci (Edicions 62).

El Capote dels Pirineus
Els tres protagonistes de la vetlla-
da presenten perfils ben diferents.
Pep Coll (Pessonada, Pallas Jussà,
1949) és un autor de llarg de re-
corregut que en les dues últimes
dècades s’ha erigit en un dels més
grans narradors de les comarques
pirinenques. Després d’haver sig-
nat obres com Muntanyes maleïdes
(1993), La mula vella (1989), El se-
gle de la llum (1997), L’abominable
crim de l’Alsina Graells (1999), El
salvatge dels Pirineus (2005) i Les
senyoretes de Lourdes (Premi Sant
Jordi, 2007), l’aparició de Dos taüts
negres i dos de blancsha renovat el
seu compromís amb la seva terra.

El text relata l’assassinat d’una
família de masovers que va tenir
lloc el 1943 al nucli de Carreu,  al

Pallars Jussà. Setanta anys des-
prés, i a imatge i semblança del que
va fer Truman Capote a A sang fre-
da (1966), on va exposar un delic-
te semblant succeït uns anys abans
a Kansas, Coll treu els fets a la llum
i els ofereix al lector en una nar-
ració vibrant. Però a diferència de
la peça de l’escriptor nord-ameri-
cà, el crim català va ser oblidat per
les autoritats franquistes.

L’èxit del novell
En un registre ben diferent con-
corre Àlvar Caixal (Barcelona,
1960) al premi que atorga Òmni-
um Cultural del Bages. Si Coll
exemplifica l’autor amb una sòli-
da carrera al darrere, Les llavors del
silenciés tot just la novel·la de de-
but de l’historiador i arqueòleg. En

el seu currículum figuraven, fins
que va guanyar el Premi Sant Joan,
diversos relats en obres col·lectives
editades al Matarranya i la Franja
de Ponent com són L’arbreda
ebrenca (2001), El tren de la Val del
Zafán (2011) i l’antologia poètica
Poesia de frontera (2011).
Les llavors del silenciestableix un

diàleg entre l’hivern del 2002 i la
guerra civil espanyola a partir de
dues històries que comparteixen
el dolor del trauma i el pes del si-
lenci imposat per les conseqüèn-
cies de llarga durada del conflicte
armat que va tenir lloc a l’estat en-
tre els anys 1936 i 1939. Caixal re-
flexiona en el llibre sobre les feri-
des que la lluita inexorablement
deixa tant en els qui la pateixen
com en les següents generacions.

Un periodista mediàtic
El currículum de Manuel Cuyàs
(Mataró, 1952) parla d’un periodis-
ta amb molts anys d’ofici que ha
assolit notorietat tant per les seves
aparicions en tertúlies de ràdio i te-
levisió com per haver estat el re-
dactor dels tres volums de les me-
mòries de Jordi Pujol. Tal com els
darrers anys han fet altres com-
panys de gremi com Rafel Nadal,
Lluís Fox i Vicenç Villatoro, Cuyàs
pren la seva nissaga familiar com
a punt de partida per deixar cons-
tància literària d’un període de la
història recent del país. El nét del
pirata oscil·la entre la fascinació
per un avi aventurer i la Mataró
que creix durant la dictadura.
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Els tres finalistes del premi
literari Amat-Piniella parlen
de la seva obra al Casino

Pep Coll, Àlvar Caixal i Manuel Cuyàs seran a la biblioteca manresana
avui en una trobada regada amb vi del Celler Cooperatiu d’Artés


LA FUERZA DEL DESTINO
Direcció: Hansel Cereza. Dissabte, 17

de gener. Teatre Kursaal. Manresa.

ls fonaments del Kursaal
es van posar a prova de
nou dissabte amb el pas

per l’escenari de la Sala Gran de
l’homenatge a la formació musical
Mecano La fuerza del destino.
Quatre anys després de la llarga es-
tada que va fer a la capital bagen-
ca Hoy no me puedo levantar, el
Bages es podrà considerar expert
i nostàlgic de la dècada dels 80.
La fuerza del destinoesdevé un

concert teatralitzat en què, a través
d’un viatge en tren, es fa un re-
corregut i repàs de la producció
discogràfica dels germans Cano
juntament amb la seva vocalista,
Ana Torroja (tot i alguna petita
concessió a la producció musical
en solitari de Nacho Cano que
dóna el pretès i esperat cop d’e-
fecte). Música en directe, ballarins
i cantants i un exacerbat torrent de
so i llum, sobretot per als espec-
tadors de les primeres files, on, tot
i anar disminuint el problema,
l’excés  de potència de so va dis-
torsionar massa la música i les
lletres de les cançons.
La fuerza del destino no com-

pleix, ni de bon tros, el que es po-

dria haver esperat d’aquest home-
natge, tot i intuir-se’n efímers i
vaguíssims intents al llarg del
muntatge. La producció tècnica,
impecable, no pot suplantar ni
esdevenir protagonista del que
hauria de ser l’autèntic i real eix: el
contingut i desenvolupament del
muntatge. La fuerza del destinono
és ni una peça de teatre musical ni
un concert teatralitzat, ho pretén,
però és irregular, erràtica, marca-
da per efímeres pinzellades que in-
tueixen però que es dilueixen, i es-
devé totalment oblidable.

Potser hauria estat bé homoge-
neïtzar la pretensió de l’espectacle
i definir precisament si algun tipus
de fil argumental havia d’unir
cada una de les peces o, simple-
ment, havia de ser el calaix de
sastre que és. Què se’n podia es-
perar? Doncs la instantània i tre-
ballada  homogeneïtat mostrada
en peces com Hijo de la Luna o
Naturaleza muerta. No era man-
ca de mitjans sinó manca d’ob-
jectivació sobre el que es vol por-
tar a escena. El cos de ball del
muntatge, amb més oportunitat de
lluïment en peces individuals que
en les corals, i un elenc d’actors-
cantants sense més pretensió que
la d’un recorregut nostàlgic musi-
cal amb un petit efectisme escènic
en l’inici del segon acte (més lleu-
ger i menys barroc que el primer),
i amb dos noms que de seguida
van trobar el suport del públic: Edu
Morlans i Ángel Muñiz. 

Pel desplegament i la dedicació
de recursos que es va veure, de La
fuerza del destino se'n podia es-
perar més.
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TEATRE CRÍTICA

«La fuerza del destino» va exhibir un gran desplegament
de recursos tècnics al seu pas pel Kursaal de Manresa,
però no va passar de ser un recorregut nostàlgic

Pep Coll, un creador d’imaginari
de les comarques pirinenques

El més expert dels tres finalis-
tes en el terreny de la literatu-

ra és l’autor de Pessonada, que ha
rememorat l’assassinat d’uns maso-
vers al Pallars Jussà que el 1943 es
va tapar amb un vel de silenci.

Àlvar Caixal, l’arqueòleg debuta
amb l’aval del Premi Sant Joan

No és un narrador nouvingut
perquè havia participar en an-

tologies, però Les llavors del silenci
és la seva primera novel·la. Una obra
que li va merèixer la darrera edició
del Premi Sant Joan.

Manuel Cuyàs, record i memòria a
través de la figura de l’avi

Periodistes de renom han sal-
tat a l’arena literària amb obres

en què  recreen la vida dels seus
avantpassats per parlar d’un moment
de la història del país. El mataroní se
centra en la figura del seu avi.
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LES CLAUS
L’ACTE

 LLOC: Centre Cultural el Casino (sala
d’actes). � ACTIVITATS: presentació de les
obres finalistes del Premi Joaquim Amat-Pi-
niella de narrativa. � DIA: avui, a les 19 h.
� ADREÇA: Passeig Pere III, 27. Manresa. 
Entrada lliure i gratuïta. Es farà un tast
de vi del Celler Cooperatiu d’Artés

FINALISTES PREMI AMAT-PINIELLA

L’intèrpret bagenc Carles Goñi
(Manresa, 1977) és un dels cinc ac-
tors de l’obra Sota zero, una peça
escrita per Carla Torres que es
podrà veure a la Sala Àtrium de
Barcelona des d’avui fins al dia 22
de febrer. El muntatge, dirigit per
Carles Mallol i la mateixa Torres, és
un thriller no exempt d’humor
que es representarà de dimecres a
dissabte a les 21 h i els diumenges
a les 19 h.

Goñi suma un nou projecte tea-
tral a la seva trajectòria interpre-
tativa. Després d’aparèixer en pro-
jectes com Sopar de Nadal i El biò-
graf, entre d’altres, ara pren part en
un muntatge que explica la histò-
ria d’una parella, la que formen la
Sònia i el Miqui, que carrega amb

un secret ignorat per un d’ells. La
Sònia té un accident que posa fi a
la vida del seu germà, però no en
diu res al seu company per no ata-
balar-lo. Tot plegat, mentre amb-
dós preparen un sopar familiar per
inaugurar el pis que s’han comprat.
Anna Bellmunt, Patrícia Mendoza,
Joel Minguet i Carla Torres com-
pleten l’elenc.

REDACCIÓ | MANRESA

L’actor manresà Carles Goñi
estrena l’obra «Sota zero» a
la Sala Àtrium de Barcelona

HOMENATGE A MECANO
PER SOTA DEL DESITJABLE

Pep Coll
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El manresà Carles Goñi

ARXIU/TMR


