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PLE ABSOLUT Prop d’una cinquantena de persones van omplir ahir de gom a gom la Llibreria Papasseit de
Manresa durant la presentació del nou llibre de Sònia Moya. La poeta vallesana establerta a la capital del Bages
va estar acompanyada de l’escriptor Llorenç Capdevila, encarregat d’introduir l’acte, i del músic Pau Ruiz.
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Assumpta Pérez

CASANOVAS
RENOVA
EL ‘THRILLER’

IDIOTA
Direcció i autoria: Jordi Casanovas. In-

tèrprets: Anna Sahun i Ramon Madaula.
Divendres, 10 d’abril. Teatre Kursaal
de Manresa.

ls anys 90, el thriller escè-
nic el va servir Jordi Gal-
ceran amb Paraules en-

cadenades i, a la primera dècada
del 2000, Josep Maria Benet amb
Soterrani. En la segona dècada, el
prolífic Jordi Casanovas recull el
testimoni amb un thriller renovat,
tocat de comèdia en una cons-
trucció dramàtica ben bastida,
amb dosificació d’intensitat, en
un petit viatge interpretat per Anna
Sahun i Ramon Madaula sota el tí-
tol Idiota, amb direcció del mateix
Casanovas.

Per expressa voluntat del mun-
tatge, no es pot desvelar gaire ni la
trama ni el contingut de la peça.
Simplement, un home supera les
proves prèvies per esdevenir el
subjecte d’anàlisi d’una prova ci-
entífica. I a partir d’aquí, una incòg-
nita oberta, un enigma ben treba-
llat de sorpressa contínua per a l’a-
matent i expectant espectador.

El treball dramatúrgic de Casa-
novas, des dels seus inicis, s’ha fet
un lloc dins l’escena catalana a un
ritme in crescendo. Polèmic, gene-
rador de debats, el seu treball no
deixa indiferent, des d’inicis com
Un home amb ulleres de pasta, la
reeixida Burundanga, la coral La
revolució no serà tuitejada, la fan-
tàstica Vilafranca i la testimonial
Ruz-Bárcenas fins arribar a aquest
Idiota. Una producció dramàtica
ascendent, cada vegada amb un
mostrari més ample de recursos i
girs dramàtics que en tot moment
fa que l'atenció intensifiqui la his-
tòria i els personatges involucrats.
Malgrat una petita sensació de fi-
nal precipitat però sorprenent i de
nou impactant, els dos personat-
ges d’Idiota comparteixen una
hora i escaig d’existència, en una
crua partida de cartes.

Una història ben jugada amb un
molt bon treball de Madaula, ben
acompanyat per una més discre-
ta Anna Sahun, amb alguns petits
errors en la funció de divendres. El
nou treball de Casanovas segueix
aquesta ben traçada línia ascen-
dent que va fer gaudir el públic
manresà amb sonors i llargs aplau-
diments.
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Ple absolut ahir al vespre a la Lli-
breria Papasseit de Manresa. Prop
d’una cinquantena de persones
van assistir a la presentació del se-
gon poemari de Sònia Moya (Cer-
danyola del Vallès, 1981), titulat
Plutó (Témenos, 2015). L’autora va
llegir alguns dels textos del flamant
recull,  guardonat amb el 30è pre-
mi Mn. Narcís Saguer de poesia.

Moya, professora de l’institut La-
cetània de Manresa, va comptar
amb la presència de l’escriptor
Llorenç Capdevila, encarregat d’in-
troduir l’acte, i del músic Pau Ruiz,
que va tocar la guitarra durant el
breu recital, en el qual van escol-
tar-se poemes representatius com
Pedaç, Apostesia i Planeta orfe.

El poemari Plutó s’estructura en
tres parts, com ja va fer l’autora en
la seva opera prima Gramàtica
de l’equilibri (Galerada, 2010). Des-
encant obre el llibre amb una oda
a la infantesa i cert accent de me-
langia davant la màgia perduda.
L’esperpent marca l’equador de
l’obra amb versos sobre la dignifi-
cació dels defectes i l’acceptació
d’un mateix, sota els ressons de Va-
lle-Inclán. Finalment, Insuficiència
respiratòria tanca el text amb una
crítica als que «imposen un ritme
de vida asfixiant», tal com va des-
criure la mateixa autora.

El títol del llibre va sorgir quan
Sònia Moya va assabentar-se que
la comunitat científica havia de-
cidit que Plutó ja no era un planeta,
malgrat no haver-se produït cap
canvi en la seva existència. «Em va

colpir. Per què una cosa que no ha
canviat, ha de canviar als ulls dels
altres», es preguntava ahir Moya.

La poeta, però, es va dedicar bà-
sicament a la lectura de poemes,
després de la presentació de Llo-
renç Capdevila, que va servir per
posar en òrbita el públic assis-
tent. L’escriptor d’Alpicat va avalar
«l’entusiasme creatiu» que hi ha
«darrere cada vers» de Plutó, i va
agrair «la musicalitat» de la poesia
de Moya, que va titllar de «since-
ra», amb un contingut d’«humili-
tat creïble».

Capdevila va destacar «la sen-
sibilitat» de la poeta vallesana en
fixar-se en Plutó, el «pobre plane-
ta desnonat i marginat», del qual

se’n deriven poemes «introspec-
tius però no hermètics, sinó trans-
parents». Finalment, l’escriptor de
Ponent va posar èmfasi en la ri-
quesa de metàfores del poemari i
va argumentar l’evolució de Sònia
Moya; segons Capdevila, Gramà-
tica de l’equilibri era un llibre típic
«dels 30 anys», una edat on es
busca el balanç, i, en canvi, Plutó
és ja una obra «d’algú que sap
que l’equilibri no existeix» i, per

això, es refugia en el record i la in-
fantesa.  

Vincle manresà
Sònia Moya és llicenciada en Fi-
lologia Hispànica per la UAB i viu
a Manresa des de fa uns quants
anys. La poeta està estretament
vinculada a la vida cultural de la
ciutat i participa en l’organització
del Tocats de Lletra i el club de lec-
tura de poesia de la Biblioteca
Ateneu Les Bases. A més, ha col·la-
borat amb artistes bagencs com
Celeste Alías i Txema Rico, que és
l’autor de les il·lustracions de Plu-
tó. Moya es va mostrar ahir espe-
cialment agraïda per la presència
d’alguns dels seus alumnes.
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Versos d’un altre planeta
Sònia Moya va presentar ahir al vespre a la Llibreria Papasseit el seu segon poemari, «Plutó» 

Instantània capturada ahir al vespre durant la lectura de Sònia Moya a la Llibreria Papasseit de Manresa
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Llorenç Capdevila va destacar
«l’entusiasme creatiu» de
Moya i la seva «sensibilitat»
vers el «planeta desnonat»

El 33è Saló Internacional del
Còmic de Barcelona ho té tot a
punt per acollir, entre el 16 i el 19
d’abril, els milers d'aficionats que
anualment assisteixen a l'esdeve-
niment. El director del Saló, Car-
les Santamaria, espera que se su-
perin els 106.000 visitants de l’e-
dició passada i mantenir la ten-

dència iniciada l’any passat en les
vendes de còmics, que va suposar
un «punt d’inflexió».

El Saló passa aquest 2015 de
32.000 metres quadrats als 36.000
d’aquest any i incrementa lleuge-
rament el nombre d’expositors,
passa des 161 als 165. La ciència-
ficció, la fantasia heroica, el Joker
i el Capità Amèrica seran alguns

dels protagonistes del certamen,
que tindrà 19 exposicions, algunes
de les quals monogràfiques sobre
el Joker, el gran antagonista de
Batman i un dels malvats més
clàssics de la història del còmic i
més en concret de l’univers de
DC, amb uns 60 originals i una pe-
tita història per conèixer el perso-
natge. El Saló també homenatjarà

al Capità Amèrica, històric líder i
primer personatge de Los Venga-
dores i un dels grans clàssics de su-
perherois en aquest cas de Marvel.
La mostra també disposarà d’uns
60 originals. Els dos personatges
celebraran el seu 75 aniversari el
2015.

Com a novetat d’aquest any, el
Saló s’estrena en el gènere fantàs-
tic i busca vincular-se amb la di-
vulgació científica amb l’objectiu
d’arribar «més enllà» de la pròpia
vinyeta. El director del certamen,
Carles Santamaria, destaca la «gran
varietat d'exposicions» que satis-
fan «tot tipus de públic».
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El Saló del Còmic creix i assoleix
els 36.000 metres quadrats


