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ENTRE LES PRESENTACIONS LITERÀRIES SUCCEÏDES AQUESTA PASSADA SETMANA van destacar dues obres totalment distants. Dimarts pasat, a la biblioteca
de Figueres, Jom Friser va oferir un tastet de les seves Isomeries poètiques, una antologia on rescata més d’un centenar de poemes seus, així com una anàlisi
del context històric en el qual foren escrits. Dissabte, convidada pels Amics del Castell, l’autora olotina Vilacoba va introduir al públic dins la seva producció, dos
llibres dedicats al seu fill i dues novel·les de contingut romàntic i eròtic ambientades a l’Empordà. Vilacoba va avançar que, en breu, publicarà el cinquè volum.

�

D’una antologia poètica de Jom Friser a tota l’obra de Vilacoba

JOSEP MARIA DACOSTA MARTÍ DACOSTA

L’escriptora andorrana Teresa
Colom, amb el seu llibre La se-
nyoreta Keaton i altres bèsties, ha
guanyat la 13a edició del Premi
de Narrativa Maria Àngels An-
glada a obra publicada. El guar-
dó, dotat amb 2.000 euros, serà
lliurat el proper 8 de juny al ma-
teix institut durant un acte aca-
dèmic i, com sempre, públic.

Teresa Colom és un autora poc
coneguda a casa nostra. Ha pu-
blicat, principalment, llibres de
poesia i aquest recull de contes
premiat és la seva primera incur-
sió en el món de la narrativa. Es
tracta de contes interconnectats
que la crítica ha elogiat molt. En
aquest sentit, el jurat del premi
ha valorat el llibre com a “una po-
tent veu emergent en el panora-
ma de les lletres catalanes”. 

El premi Maria Àngels Angla-
da es va crear amb la idea de fo-
mentar la literatura catalana, re-
fermar la projecció cívica i cultu-
ral de l’institut i enaltir la memò-
ria de l’escriptora, exprofessora
del centre i autora molt estimada
a la ciutat. En tots aquests anys,
l’han rebut autors de gran presti-
gi com Emili Teixidor, Quim
Monzó, Jaume Cabré, Carme
Riera, Imma Monsó, Francesc
Xavier Mira, Vicenç Pagès i Ra-
fel Nadal, entre altres.
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Teresa Colom
guanya el 
13è premi de
narrativa Maria
Àngels Anglada 

Breus

Sant Pere de Rodes i Empúries
es mantenen dins del concurs per
triar el monument favorit de Ca-
talunya, impulsat per Sàpiens.

Sant Pere de Rodes i
Empúries, a competició

El 2012, Ada Castells guanyà el
premi Sant Joan amb Pura sang.
Ambientada a Menorca, una
dona arriba a l’illa buscant llum i
pau per pintar però només troba
terror i claustrofòbia. Amb
aquest argument, Castells serà
divendres a les 7 de la tarda a la
biblioteca de Roses per parlar de
com perdre la por a un mateix.
L’acompanyarà la psicòloga
Anna R. Ximenos. REDACCIÓ | ROSES

L’escriptora Ada Castells
serà a Roses divendres

AMB LA PSICÒLOGA ANNA XIMENOS

Mònica Soler torna a presentar
llibre. Després de Les nits de Lola
Pàton, aquest dissabte presenta
L’amant catalana de Mussolini,
una història de ficció ambienta-
da en temps de guerra i narrada
per dues veus femenines. Edita-
da per Gorgs, la presentació es fa
a l’hotel Duran de Figueres, a
partir de les 20.15 hores, de la mà
d’Anton Maria Espadaler. El vo-
lum inclou un pròleg de Cristina
Sànchez Miret.  REDACCIÓ | FIGUERES

Soler presenta «L’amant
catalana de Mussolini»

DISSABTE VESPRE A L’HOTEL DURAN

El mestre i escriptor Joan Ver-
gés oferirà, dissabte a les 8 del
vespre, la conferència L’Albera:
territori sense llei, a la seu dels
Amics del Castell de Sant Ferran.
L’acte el presentarà el director del
Setmanari de l’Alt EMPORDÀ,
Santi Coll. Vergés és autor d’una
extensa obra històrica i literària
vinculada a l’Albera i sobretot al
seu poble, Espolla. Mestre jubi-
lat, durant catorze anys Vergés
fou director del CEIP Joaquim
Cusí. REDACCIÓ | FIGUERES

Vergés parla de l’Albera
com a territori sense llei 

DISSABTE, AL CASTELL DE FIGUERES
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Més d’un centenar de persones
van assistir a la inauguració de la
llibreria Bookman dissabte pas-
sat, al carrer Sant Pau de Figue-
res. L’acte públic va aplegar cares
ben conegudes que li van donar
suport, entre elles l’alcaldessa
Marta Felip, alguns regidors i el
director territorial del departa-
ment de Territori i Sostenibilitat,
Pere Saló. REDACCIÓ | FIGUERES

Inauguració massiva 
de la llibreria Bookman

ES VA FER DISSABTE PASSAT BORJA BALSERA

Àngels Barrientos ha dirigit els sis actors de Tequatre que donen vida a Un marit ideal de Wilde. BORJA BALSERA

Tot i ser escrita el 1895 i am-
bientada a la Londres victoriana,
la comèdia Un marit ideal d’Os-
car Wilde és plenament vigent.
Wilde parla de corrupció políti-
ca, xantatge i manca d’escrúpols
i, com qui no vol la cosa, del ca-
nal de Suez, Panamà i l’Argenti-
na. Això ha fet que la companyia
Tequatre la triés per celebrar els
seus primers deu anys de vida. La
representen, doncs, aquest di-
vendres, dissabte i diumenge al

Jardí de Figueres, amb totes les
entrades exhaurides.

Jaume Pujadas interpreta el
paper d’aquest marit ideal, un po-
lític “que sembla una bona perso-

na” però que no ho és tant. “És un
paper complicat perquè té poca
acció i cal expressar molt amb el
text”, diu Pujadas. Pel muntatge,
Tequatre ha obert el seu elenc a
cares noves, actors amb poc o nul
rodatge. “És un risc però ho vo-
lem assumir com a companyia
perquè volem créixer”, apunta
Pujadas. Novament, representen
l’obra dalt de l’escenari envoltats
del públic. “Intentem fer teatre
amateur amb el màxim de pro-
fessionalitat”, assegura l’actor.
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Una comèdia d’obscurs secrets
Tequatre porta a escena «Un marit ideal» d’Oscar Wilde amb les entrades exhaurides�

Pel seu recull de contes
«La senyoreta Keaton i
altres bèsties»
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TERESA
COLOM ha
impregnat els
seus relats 
d’una punyent
sensibilitat
poètica
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«UN MARIT IDEAL» D’OSCAR WILDE
AMB LA COMPANYIA TEQUATRE
� Teatre de Figueres. � Divendres
15 i dissabte 16, a les 21.00 hores i
diumenge 17, a les 18.00 hores. 

LES REPRESENTACIONS


