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LA RATONERA
� LLOC:  Sala Gran del Kursaal (Man-
resa) � DIES:  7 de febrer. Text:
Agatha Christie. Versió i direcció: Víctor
Conde. Intèrprets: Mariona Ribas,
Ferran Carvajal, Aleix Rengel, Xavier
Bertran, Anna Gras-Carreño, Santi Ibáñez,
Joan Amargós, Isabel Rocatti.

ncetant la temporada tea-
tral de la Sala Gran, el tea-
tre Kursaal de Manresa

acollia la intriga i misteri de la peça
més longeva dels escenaris angle-
sos, l’obra teatral d’Agatha Christie
La ratonera, sota la direcció de
Víctor Conde.

Interpretada per Mariona Ribas,
Ferran Carvajal, Montse Pérez, Aleix
Rengel, Anna Gras-Carreño, Xa-
vier Bertran, Santi Ibáñez i Joan
Amargós, el text de l’escriptora an-
glesa situa l’espectador en una re-
cent inaugurada casa d’hostes, l’en-

demà d’un assassinat comès a Lon-
dres. Una tempesta de neu deixa
aïllada la mansió Monkswell i els
hostes. L’adreça de la la casa és l’ú-
nica pista que ha deixat l’assassí. Hi
deu haver arribat? La tempesta de
neu el deu haver aturat? Quina
connexió hi ha entre els hostes? Són
el que aparenten o diuen ser?

La ratonera és una espectacle
solvent i l’atmosfera que reprodu-
eix emmarca l’halo d'intriga i mis-
teri necessaris per al bon creixement
del muntatge. Però malgrat ser una
bona producció, La ratonera es
desenvolupa a un ritme que s’acosta
perillosament al tedi, amb uns per-
sonatges sobradament coneguts
per arquetípics –però excessius en
el tòpic– i amb unes interpreta-
cions hieràtiques, marcadades per
uns estratègics silencis i efectes so-
nors. Cal destacar la presència de
Xavier Bertran i Santi Ibáñez, que
trenquen el monocromisme d’un
muntatge que, malgrat tot, narra
una història que continua atrapant
uns espectadors que, dissabte a la
nit, van acomiadar el muntatge
amb aplaudiments i advertiments
de no revelar la identitat de l’assas-
sí. Doncs així, silenci!
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LA HISTÒRIA ATRAPA

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

El lingüista mallorquí Joan Veny
va ser reconegut ahir amb el 47è
Premi d'Honor de les Lletres Ca-
talanes per l’«excel·lència de la
seva obra científica» i per la seva
«dedicació amorosa a la llengua
catalana», en paraules de Muriel
Casals, presidenta d'Òmnium Cul-
tural, promotors del guardó.

Catedràtic de Filologia Catala-
na de la Universitat de Barcelona
i membre de l’Institut d'Estudis Ca-
talans, Veny ha fet recerca en el
camp de la dialectologia, l’edició de
textos i la història de la llengua i ha
dedicat una atenció especial a l'e-
timologia. A més de ser responsa-
ble de la part catalana de diverses
recerques internacionals sobre
geolingüística, Joan Veny dirigeix
l'Atles Lingüístic del Domini Cata-
là (ALDC) juntament amb Lídia
Pons, que va iniciar el recentment
desaparegut Antoni Maria Badia i
Margarit. El filòleg va rebre la Creu
de Sant Jordi el 1997 i el Premi Ra-
mon Llull del Govern de les Illes
Balears el 2009.

Veny és continuador de l’in-
gent obra de Joan Coromines, de
qui ahir es va declarar «admira-
dor»; a Badia i Margarit el va defi-
nir de «mestre, mentor i amic». «Si
avui sóc aquí és gràcies a la seva
amistat i al seu mestratge», va dei-
xar clar tan bon punt va començar
el seu discurs. Nascut a Campos
(Mallorca) el 1932 i professor de la
Universitat de Barcelona durant

més de quatre dècades, Veny va
mostrar la seva «profunda satis-
facció» pel reconeixement d'un
jurat «condescendent i generós»
amb la seva persona. Per a Veny, la
llengua catalana viu «moments
difícils» però espera que «en un fu-
tur més o menys proper de lliber-
tat puguem viure una llengua en
tota la seva normalitat». Per a
Veny, a Catalunya existeixen «pro-
blemes, però possibilitats», men-
tre que en altres punts de la pe-
nínsula com València o a les Illes
Balears «les coses no pinten bé».

Tot i que viu a Barcelona des de
fa molts anys, segueix l’actualitat
mallorquina i creu que si hi ha un
canvi de govern a les Illes també es
modificarà la política lingüística, ja
que la societat que va deixar quan

es va traslladar a la capital catala-
na és molt diferent de l’actual.
«En aquell moment els que s'in-
teressaven per la llengua catalana
a Mallorca cabien en un tram-
via». Per a Veny, quan es parla de
llengua, la immigració, «vulguis o
no vulguis, és un problema; tre-
ballem perquè assimilin el català
però costa molt quan existeix la
competència imperialista del cas-
tellà». «Estem lluitant amb corat-
ge a base de mitjans de comuni-
cació, d’escola i de l’actitud dels ca-
talanoparlants».

El Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes està dotat amb 15.000
euros i un guardó d'Ernest Altés.
L'acte de lliurament tindrà lloc al
Palau de la Música Catalana el
dilluns 8 de juny.
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El filòleg mallorquí Joan
Veny rep el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes 
Òmnium reconeix «la dedicació amorosa a la llengua catalana» del

director de l’Atles Lingüístic del Domini Català, iniciat per Badia i Margarit


MARTA PICH

Gerard Quinto, Esteve Soler i David Torras, els directors del curt Interior. Família, van estrenar-lo diumenge «a casa
nostra», a Cineclub Manresa. El treball, que roda per diferents festivals, es va poder veure la setmana passada en el
certamen més important del gènere, el Festival Clermont-Ferrand, on havia estat seleccionat entre més de 7.000
aspirants. Per a Soler, que va arribar a la cita amb les maletes, el certamen francès ha estat «un gran aparador».



El trio manresà del curt «Interior. Família» estrena el treball «a casa»

Un moment del muntatge, que es va veure en tres funcions

MIREIA ARSO

Joan Veny, ahir a la seu d’Òmnium Cultural, a Barcelona
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Breus
EFE/TONI ALBIR

Tres empreses del sector musical
barceloní, Èxits Management, Li-
zardqueen Music i Vibra Comuni-
cació, han creat el nou segell Halley
Records. La primera publicació és
Santa Ferida, el segon treball de
Ferran Palau (Anímic). El nou se-
gell reeditarà també al març First
Tracks, que recull les primeres
composicions de Núria Graham. El
segell apostarà per «publicar discos
tant de grups emergents com de
consolidats on imperarà més la
qualitat que l’estil musical, l’emo-
ció que el criteri comercial».
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Neix el nou segell
musical barceloní
Halley Records 

MÚSICA

L’escriptor Fernando Marías va
guanyar ahir el premi Biblioteca
Breve 2014, que atorga l’editorial
Seix Barral, per l’obra La isla del pa-
dre, un emotiu relat on descriu la
relació a distància que va mante-
nir amb el seu pare. Mariner mer-
cant de professió, el pare de Marías
era una figura absent a casa. Per al
guardonat, la novel·la gira a l’en-
torn de la «por mútua» que existia
entre els dos. 
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Fernando Marías
guanya el Biblioteca
Breve, de Seix Barral
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