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L’expectativa que genera
el premi Planeta s’explica
per, com a mínim, dos mo-
tius. La dotació econòmi-
ca –601.000 euros per al
guanyador i 150.250 per al
finalista– i, tal com asse-
nyala el president del Gru-
po Planeta, José Manuel
Lara, la projecció que su-
posa per a l’escriptor afor-
tunat, tant si és un autor
consagrat com si no. De
mitjana, un premi Planeta
ven 700.000 exemplars.
Amb això, està tot dit.

Aquesta nit se celebra la
56a edició del certamen.
«M’he llegit cinc o sis
obres finalistes i, d’aques-
tes, quatre m’han semblat
molt bones», deia ahir La-
ra. El secretari del jurat
–que també vota–, Carlos
Pujol, hi coincidia: «Hi ha
tres o quatre de les deu no-
vel·les finalistes que estan

molt per sobre de la mitja-
na habitual. La resta no
m’han cridat l’atenció.»

Tot i que el fenomen de
la novel·la històrica no és
nou, Pujol subratllava ahir
que és el primer cop que
les deu novel·les finalistes
són totes fidels a aquest
gènere. Tot i que n’hi ha un
parell que s’ubiquen en el
període romà, predominen
les que estan contextualit-
zades al principi del segle
XX. D’aquestes, dues te-
nen un marc sud-americà i
tracten de les dictadures
llatinoamericanes. Una al-
tra incideix en l’especula-
ció immobiliària. I també
n’hi ha una que fa una in-
cursió en la ciència ficció
en forma de predicció de
futur. Hi ha un tret insòlit
en aquesta edició, tal com
diu Pujol: «Aquest any el
tema de la Guerra Civil es-

panyola i de la postguerra
no apareix en cap obra.»

De les deu novel·les fi-
nalistes –escollides d’en-
tre les 469 presentades a
concurs–, només n’hi ha
dues que van firmades
amb el nom autèntic: An-
tonio López Alonso i Ra-
fael R. Costa. La resta són
tot pseudònims: Duque
Orsini, Tiresias, Máximo,
Julia Brideshead Ponti, S.
B. Francisco, Natalia Ha-
milton, Malube Bazcuez i
Ruggiero di Pinto. El jurat
del premi l’integren, a més
de Pujol, Alberto Blecua,
Alfredo Bryce Echenique,
Pere Gimferrer, Carmen
Posadas, Soledad Puérto-
las i Rosa Regàs.

Lara està convençut que
aquest any hi haurà un Pla-
neta «esplèndid». Es do-
narà a conèixer en el sopar
literari d’aquesta nit –per

primer cop, la decisió del
jurat es podrà seguir en di-
recte a través d’Internet, al
web www.planeta.es, a
partir de les 23.45 h–, en
plena ressaca postFrank-
furt. Lara fa el seu balanç
de la fira del llibre: «Un
dels esports al qual som
molt aficionats en aquest
país és generar problemes
entre nosaltres on no n’hi
ha i on no n’hi haurien
d’haver. Gràcies a Déu, no
ha arribat la sang al riu.
Hem d’agrair que perso-
nes de perfil baix que po-
dien haver creat proble-
mes o polèmica no ho han
fet.» Lara creu que és «la-
mentable» que es generin
polèmiques per motius po-
lítics, culturals o empresa-
rials en el marc d’un esde-
veniment com una fira in-
ternacional dedicada al lli-
bre i al mercat editorial.

El Planeta serà una novel·la històrica
Boris Izaguirre i Fernando Savater sonen per al premi, que es lliura avui

Lara –tercer per l’esquerra–, amb els representants del jurat del premi Planeta. / RITA LAMSDORFF

� El nom del guanyador no es des-
cobrirà fins aquesta nit, però ja se sap
que és un autor d’una novel·la histò-
rica. El premi Planeta de novel·la fa

MARIA PALAU / Barcelona temps que recull la tendència dels es-
criptors a la novel·la històrica, però
aquest any és aclaparadora: les deu
obres finalistes són, totes, d’aquest
gènere. El nom del guanyador, i el

del finalista, es donarà a conèixer en
una gala literària al Palau de Con-
gressos de Catalunya. Boris Izaguir-
re i Fernando Savater són els noms
que més sonen.

a Planeta de Girona va ser l’escenari de l’es-
trena de Trànsits, la darrera peça escrita per
Carles Batlle, sota l’enèrgica direcció de

Magda Puyo, que tenia a les seves ordres un bon re-
partiment que, en línies generals, va lluir. La situa-
ció que es planteja de partida la protagonitzen cinc
personatges que viatgen en un tren, cadascun d’ells
amb una motxilla carregada fins a dalt de tot d’una
història per norma general tràgica, tret del rodamón
que interpreta Marc G. Coté, l’únic que porta lite-
ralment motxilla, que com a personatge és prim
com el paper de fumar. La intenció de l’autor d’es-
criure una peça de suspens, encomanant-se neces-
sàriament per aconseguir-ho a un complex artifici
dramàtic, que és el més interessant del muntatge
–l’acció avança i recula de manera aparentment ar-
bitrària, de manera que requereix un públic atent
que vagi component el trencaclosques–, que obliga
a una projecció escènica com a mínim complicada
–tot plegat remet a la manera de fer dels argentins
Rafael Spregelburd i Javier Daulte, salvant les dis-
tàncies–, és una aposta que a Batlle no li surt bé, so-
bretot per l’excés d’informació que ofereix de ma-
nera innecessària en alguna escena. A traç gruixut
–tot i que tampoc tenen gaire més entitat– els cinc
personatges són: un revisor fracassat, que no n’hi
ha prou que sigui un pobre desgraciat, sinó que a
més és una mala persona; una dona misteriosa que
llegeix El comte de Montecristo, qüestió que ja de
per si és una declaració d’intencions; un home vio-
lent, primari, impulsiu, que fuig del passat i d’ell
mateix, que arrossega un trauma, i tot plegat sem-
bla la causa per la qual maltracta i viola la filla, que
viatja amb ell i que està embarassada, i un rodamón
amb força barra que s’encaterina de la filla tot i que
la traeix. Tots ells personatges arquetips que encar-
nen aspectes dels quals l’autor vol parlar –sempre
superficialment– i que justifiquen que la presentes-
sin com una «obra ideològica»: el racisme, els mal-
tractaments, la identitat i la memòria o el terrorisme
només en són alguns. I com més va la peça, l’argu-
ment empitjora, ja que posteriorment entren en joc
en diverses escenes la sensibleria, el paternalisme i
un punt moralista que té la rematada en un final ma-
niqueu. Tots aquests obstacles són impossibles de
salvar, tot i comptar amb una direcció valenta com
la de Magda Puyo, que afronta el repte imposant un
ritme frenètic que manté atent l’espectador interes-
sat a anar descobrint la història de cada personatge,
no pas per descobrir el final, sobre el qual el públic
ja se n’ha fet una idea gens vaga fa estona. El sus-
pens, la tensió, és del tot inexistent.
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Exercici moralista
� Autor: Carles Batlle.

Direcció: Magda Puyo.

Interpretació: Manel Barceló, Marc G. Coté, Pep

Jové, Maria Molins i Meritxell Santa Maria.

Lloc i dia: Sala la Planeta, 11 d’octubre del 2007.

DANI CHICANO

� La prèvia d’aquest Planeta ha
estat enguany en un altra òrbita. En
primer lloc, perquè la roda del dia
abans de fer-se pública la delibera-
ció definitiva del jurat (el veredicte
es coneixerà al llarg del sopar que
es farà aquest vespre al Palau de
Congressos de Catalunya) ha coin-
cidit amb l’última jornada de la fira
de Frankfurt, la qual cosa ha rebai-
xat el nivell qualitatiu de l’assis-
tència a la roda de premsa i al dinar
(amb perdó a tots els assistents i a
mi mateix). Tots els que no eren a
Frankfurt (a la fira del llibre hi eren
tots els de la premsa que es dedi-

quen habitualment al tema de lli-
bres) eren al Planeta, perquè si una
cosa té aquest premi és que passi el
que passi (frankfurt, xistorra o del
país) sempre tenen resposta me-
diàtica, que, enguany, tenint en
compte la manca de preguntes lite-
ràries a la roda de premsa, i l’abun-
dància de qüestions plantejades a
José Manuel Lara Bosch un cop
acabada la roda de premsa, ha estat
un Planeta de signe econòmic (par-
ticipació a Vueling, les relacions
amb Iberia i tota una bateria de pre-
guntes que deixaven clar que a la
Llotja de Mar hi havia més interès
per les qüestions empresarials que

per les literàries). Tot i això, les tra-
vesses sobre el guanyador també
van ser tema de conversa en un di-
umenge que no hi havia lliga. El
número u, que segurament serà el
número dos, va ser per un periodis-
ta d’origen sud-americà que treba-
lla al programa Channel 4. Sí se-
nyor! Bingo! Boris Izaguirre, es-
criptor de telenovel·les, showman i
rei del glamur efeminat. Ell és un
dels noms que sonaven al dinar
d’ahir. I també, amb menys insis-
tència, Fernando Savater, Antonio
Gómez Rufo, Javier Marías (fa poc
va presentar Tu rostro mañana per
Alfaguara) i Juan José Millás.

Murmuris en una altra òrbita
JAUME VIDAL / Barcelona




