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CULTURES

ENRIC BADIA

Alumnes del Conservatori de Música i de l’escola l’Esclat de Manresa van
tocar dijous al Kursaal al costat de músics i professors en una proposta tan
pedagògica com especial a partir de peces de Bach i les versions jazzístiques
sorgides de les mans de David Martell. El seu grup, Odd Trio, amb el baix Pere
Barrera i el bateria Xevi Camp, va fer casar els temes originals interpretats
pels alumnes amb les peces versionades en un virtuós exercici.



Mestres i alumnes revisen Bach

Tortosa va acollir ahir la cele-
bració de la 65a Nit de Santa Llú-
cia,  la Festa de les Lletres Catala-
nes organitzada per Òmnium Cul-
tural. Més d’un miler d’assistents
van seguir en directe al Pavelló Fi-
ral el lliurament de premis litera-
ris i culturals, entre els quals el 42è
Joaquim Ruyra de narrativa juve-
nil, que es va endur l’autor olesà
Santi Baró per L’efecte Calders. 

El premi gran de la nit, el 56è
Sant Jordi de novel·la, dotat amb
60.000 euros, va ser per al terras-
senc Pep Puig per l’obra La vida
sense la Sara Amat; el 57è Carles
Riba de poesia, per a Víctor Obiols
per Dret al miracle; el 18è Mercè

Rodoreda de contes i narracions,
per a Empar Moliné per Tot això ho
faig perquè tinc molta por; i el 53è
Josep Maria Folch i Torres de no-
vel·les per a nois i noies, per a Fran-
cesc Puigpelat per La nena que es
va convertir en mòbil. El 2n Premi
Frederic Roda de textos teatrals es
va atorgar ex-aequo a David Plana
per Els encantats i a Josep Maria
Miró per La travessia.

Finalment, el 29è Premi Inter-
nacional Joan B. Cendrós va ser per
al periodista alemany Alex Rühle
pel reportatge Roses, llibres i guer-
reres, i el 7è Premi Òmnium Cul-
tural de Comunicació, per al pro-
grama de divulgació Quèquicom
de TV3, dirigit per Jaume Vilalta.
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Pep Puig s’endú el Sant Jordi
de novel·la i l’olesà Santi Baró,
el Ruyra de narrativa juvenil
La Nit de Santa Llúcia, que organitza Òmnium, ahir a Tortosa, també

va premiar Empar Moliné amb el Rodoreda i Víctor Obiols amb el Riba


D’esquerra a dreta, Francesc Puigpelat, Jaume Vilalta, David Plana, Pep Puig, Santi Baró, Josep Maria Miró,
Empar Moliner i Víctor Obiols. Imatge dels premiats, ahir al migdia, a la seu d’Òmnium Cultural a Barcelona

DANI CODINA/ÒMNIUM

Un dels plats forts de la prope-
ra temporada del Kursaal serà l’es-
pectacle de dansa de Cesc Gela-
bert, Foot-ball, on les jugades pro-
tagonitzades per Messi, Iniesta,
Pujol o Valdés es reinterpreten
amb la dansa. Estrenat el gener
passat al TNC, el muntatge uneix
sobre l’escenari aquests dos  llen-
guatges corporals a través d’un
equip de ballarins que descodifi-
ca algunes de les millors jugades
del Barça. Foot-ball té el treball vi-
deogràfic de Jordi Morató i Cesc
Gelabert, que combina imatges
dels futbolistes del Barça amb l’ac-
tuació dels ballarins a l’escenari.
L’espectacle es podrà veure diu-
menge 13 de març (18 h). 

La segona cita de dansa serà
amb el Ballet del Teatre de San
Martín de Buenos Aires –consi-
derada la millor companyia del
país–, que, dirigit per Mauricio
Wainrot, interpretarà La novena
simfonia de Beethoven. Actuaran el
24 d’abril (18h). Les entrades (Foot-
ball, de 18 a 20 euros; i les del ba-
llet argentí, de 26 a 28 euros) es po-
saran a la venda dimarts que ve (18
h), a taquilles i a www.kursaal.cat.
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El Kursaal ha programat,
també per al nou semestre,
el Ballet del Teatre de San
Martín de Buenos Aires 



Cesc Gelabert portarà a
Manresa «Foot-ball», la
unió del futbol i la dansa

Un moment del muntatge del coreògraf Cesc Gelabert

ROS RIBAS/TNC

Avui es posen a la venda els
abonaments del Toc de Teatre

Els abonaments del Toc de
Teatre es posen a la venda

avui, a les 10 del matí a les taquilles
del Kursaal i per internet
(www.kursaal.cat). Així mateix, s’ha
programat una sisena funció del
musical El meu primer Nadal al
Kursaal per al dimarts 29 a les 17 h



LA CLAU

Va deixar el tauler de la joieria
familiar per la literatura. Santi

Baró ha obtingut diversos premis (2
cops el Barcanova, 2 més el Gran An-
gular). Ara, el Ruyra, dotat amb 9.000
euros, que situa el jove lector l’any
1977 a Llançà i amb Pere Calders. 

<

SANTI BARÓ
OLESA DE MONTSERRAT, 1965

EL PROTAGONISTA


