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El 36è premi de novel·la
curta Just Manuel Casero
2016 s’entregarà el diu-
menge 30 d’octubre i, com
és tradició, l’acte de lliura-
ment es complementarà
amb els actes de la Propos-
ta de Poesia, que enguany
compleix la 24a edició.
D’aquesta manera, del 27
d’octubre al 5 de novem-
bre s’han programat un to-
tal de nou actes, inclòs el
del lliurament, que consis-
tirà en un recital de l’obra
de Montserrat Roig Des de
l’ànima (Sala La Planeta,
12.30 h), a càrrec de Rosa
Cadafalch, amb acompa-
nyament musical del vio-
loncel·lista Josep Pazos.

I d’homenatges va la co-
sa. Com el que segura-
ment és l’acte més desta-
cat, la lectura dramatitza-
da d’El retrat de Voltaire
(1 de novembre, a les 18 h,
a La Planeta), l’única peça
teatral de l’escriptor Mi-
quel Pairolí, del qual se ce-
lebra el cinquè aniversari
de la seva mort. Interpre-
tada per Rosa Cadafalch,
Joan Massotkleiner i Anna

Carina Ribas (narradora),
es tracta d’una obra de
teatre de cambra “intel·li-
gent, irònica, rica lingüís-
ticament i molt divertida”,
en paraules de Pere Puig,
programador de La Plane-
ta i director d’aquesta
adaptació.

Narra la conversa que
sorgeix de la retrobada

d’un Voltaire a la vellesa i
al pic de la glòria i la seva
amant de joventut, la Mar-
quesa de Gouvernet.
L’obra, mereixedora del
premi Joan Santamaria
1994 i que només s’ha por-
tat a escena en una única
ocasió –a Mataró–, s’inspi-
ra en aquesta trobada i
presenta una hipòtesi del

que podria haver estat el
diàleg entre aquests dos
personatges crepusculars.

En commemoració dels
400 anys de la mort de
Shakespeare, La Planeta
també oferirà L’home
d’Stratford (31 d’octubre,
20 h), de Jonathan Bates i
amb Marc Rius i Sílvia Ri-
cart com a protagonistes,

un espectacle dedicat a la
seva vida i la seva obra.

Amb motiu del cin-
quantenari de la mort de
Víctor Català (Caterina
Albert), el 2 de novembre
es representarà el monò-
leg de Teresa Gelpí Les
cartes (La Planeta, 20 h), i
el 5 de novembre, a la ma-
teixa sala, es farà el recital

d’homenatge a Manuel
Costa-Pau.

D’altra banda, l’oferta
de propostes no es limita
als homenatges i el 27
d’octubre (20 h) es pre-
sentarà a la Llibreria 22 el
llibre finalista de l’any pas-
sat, La veu del Cyrano, de
Gemma Sardà, recent-
ment publicat. El 29 d’oc-
tubre (18 h) el vigatà Lluís
Solà oferirà un recital de la
seva antologia poètica a La
Planeta. Més endavant, el
3 de novembre (20 h), en
aquest cas a la biblioteca

Just Manuel Casero, tin-
drà lloc una tertúlia al vol-
tant de Blat, de Josep M.
Pagès (premi Just M. Ca-
sero 2015). Finalment, el
4 de novembre, a La Plane-
ta (20 h), Isabel Oliva reci-
tarà els seus pomes en un
acte que coordina Lluís
Lucero.

Vint-i-un aspirants
En total s’han presentat
21 obres al 36è premi Just
Manuel Casero, valorat en
2.200 euros, la publicació
del llibre i l’obtenció d’un
guardó, en aquest cas dis-
senyat per Quim Coromi-
nas. El finalista obtindrà
600 euros. ■

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

El Casero posa en escena
l’única obra teatral de Pairolí
a ‘El retrat de Voltaire’ és un dels nou actes programats en el marc del XXXVI Premi de Novel·la
Curta, que tindran lloc del 27 d’octubre al 5 de novembre a S’hi han presentat un total de 21 obres

Miquel Pairolí tornarà a ser recordat en els actes del Casero. A dalt, una de les activitats de l’any passat ■ QUIM PUIG

1994
L’obra ‘El retrat de Vol-
taire’, de l’escriptor Miquel
Pairolí, guanya el premi
Joan Santamaria
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La data

La Fura dels Baus oferirà
en el festival Lluèrnia
d’Olot Dreams, un mun-
tatge en què intervindran
una cinquantena de treba-
lladors de La Fageda, de
Santa Pau, una empresa
amb persones que tenen
discapacitat intel·lectual.

El nucli de l’espectacle,
que es representarà el 12
de novembre al Firalet
(19.30 h), és una coreo-
grafia de 42 persones (de

les quals, una vintena
d’empleats de La Fageda),
formant una xarxa huma-
na, que estan suspeses en
una biga a 40 metres d’al-
tura, aguantada per una
grua. A més del personal
de La Fura i de La Fageda,
hi intervindran voluntaris
de diversos col·lectius lo-
cals, com per exemple els
Ministrers de l’Escola de
Música i la colla de diables
Pim, Pam, Pum, Foc. En
total, hi estan implicades
un centenar de persones.

Valors
“Més que el resultat final,
l’important del projecte és
el procés creatiu”, va indi-
car ahir el membre de La
Fura Pere Tantiñà, en la

presentació de Dreams a
la seu de La Fageda. Tanti-
ñà es referia sobretot al fet
que el procés reforça va-
lors com ara la cohesió i la
integració social, així com
la reivindicació del treball
col·lectiu per sobre de les
individualitats.

En el mateix sentit es
van expressar el director
gerent del festival de la
llum i el foc Lluèrnia, Pep
Fargas, i la directora assis-
tencial de l’entitat esta-
blerta a Santa Pau, Maria
Colon. Aquesta última va
posar l’accent en el fet que
la preparació de l’especta-
cle està enfortint els lli-
gams entre el personal de
La Fageda, alhora que per-
met relacionar-se amb el

teixit associatiu de la co-
marca. “Estem il·lusionats
per participar de manera
molt activa en la vida cul-
tural de la ciutat”, va ma-
nifestar. 

Dreams, que es va idear
a partir del muntatge que
la companyia va fer per als

Jocs Paralímpics de Lon-
dres 2012, ja s’ha repre-
sentat en ciutats com ara
Manresa i Sant Cugat del
Vallès, on hi van prendre
part col·lectius locals de
persones amb discapaci-
tat intel·lectual.

Entre els col·laboradors

de Dreams figura l’Obra
social La Caixa. En nom
seu, Albert Alsina va ex-
pressar la seva satisfacció
pel fet d’estar participant
en el projecte i va recordar
que anualment, Caixa-
Bank destina 500 milions
d’euros a l’Obra Social. ■

a Hi intervindran una
cinquantena
d’empleats de La
Fageda

R. Estéban
SANTA PAU / OLOT

La Fura porta ‘Dreams’ al
festival Lluèrnia d’Olot

L’espectacle, en una de les representacions que ja se n’han fet a Catalunya ■ LA FURA DELS BAUS


