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L’escriptora Dolores Redondo,
guanyadora del 65è Premi Plane-
ta amb Todo esto te daré, ha asse-
gurat que no creu haver assolit
encara la seva maduresa literària
i ha confessat que la novel·la pre-
miada és un homenatge a les seves
lectures iniciàtiques, Agatha Chris-
tie i la nissaga d’El Padrino de
Mario Puzo.

«Quan era més jove, fa deu anys,
em vaig presentar amb un llibre
molt diferent, anterior a la trilogia
de Baztán. Tinc, a més, una dese-
na de novel·les escrites que no es
publicaran mai i una que es va pu-
blicar, però és quelcom normal
en el procés d’aprenentatge», va ex-
plicar Redondo després de ser gu-
ardonada. I afegeix: «no crec que
encara hagi arribat a la meva ma-
duresa literària, però les coses ar-
riben quan han d’arribar, i guany-
ar el Planeta, al cap i a la fi, era un
somni perseguit des de l’adoles-
cència». Redondo ha trigat sis anys
a escriure aquesta última novel·la
i, de fet, es va superposar amb la tri-
logia del Baztán, que es va avançar
pel consell del seu marit Eduardo.
«Va encertar, perquè em va ajudar
a arribar als lectors i a guanyar-me
l’afecte de molta gent», indica.

«Aquesta altra novel·la té un
altre to i un altre escenari, la Ribe-
ira Sacra gallega, que té les con-
notacions literàries adequades per
a la història narrada», adverteix
l’autora donostiarra, per a qui els

seus «escenaris mai són de postal».
La bellesa hi pot aparèixer, va in-
dicar, en llocs on destaquen «la ru-
desa, l’esforç i la feina dels éssers
humans que viuen allà la seva
particular climatologia». Una altra
diferència amb Baztán és que «no
ambiciona ser una nissaga ni una
trilogia, explica una història molt
concreta i tancada». En canvi, ob-
serva, hi té alguns aspectes en
comú com que «la força, l’honor i
la càrrega dels personatges pro-
cedeixen del mateix fet: la perti-
nença a una família concreta».
Això és un clàssic d’una de les se-
ves novel·les preferides, la saga
dels Corleone a El Padrinode Ma-
rio Puzo. Todo esto te daréés tam-
bé «una novel·la sobre la cobdícia,
i sobre aquells que s’alien al seu
voltant, però també sobre la re-
cerca de la veritat i contra la im-
punitat, sobre l’amor i, per da-
munt de tot, sobre l’amistat entre
homes», assenyala l’autora. 

El finalista, Marcos Chicot
Marcos Chicot es va presentar al
Planeta el 2012 i va quedar en
quart lloc amb L’assassinat de Pi-
tàgores. No li van publicar, però es
va convertir en l’e-bookmés venut
en el món en llengua castellana.
Dissabte a la nit va ser el finalista,
ara «matant» Sòcrates, però, diu, el
seu triomf «no és una venjança».

«Res de revenge. Aquella nit de
fa quatre anys em vaig fer una
foto amb Lara i l’he tinguda des d’a-

leshores al saló. Ha estat una mo-
tivació extra, no una venjança», va
indicar el madrileny. 

Quan li va dir a la seva filla,
nascuda fa 7 anys amb síndrome
de Down, que era el finalista del
Planeta, ella li va recomanar que
«gaudís del moment» i això porta
fent Chicot des que el jurat va
anunciar la passada mitjanit que el
seu Assassinat de Sòcrates, pre-
sentat amb el pseudònim d’Óscar
García i el títol d’El naixement,
era el segon millor entre 552 ori-
ginals. És, descriu Chicot, una no-
vel·la històrica «molt rigorosa»
però amb «una emocionant ficció
que atrapa en tot moment». «El
que passa es veu des de dos punts
de vista i l’encreuament manté el
lector en suspens. És una novel·la
emocionant, amb la qual passar-ho
bé independentment de si al lec-
tor li agrada la filosofia», assenya-
la.

«Una de les coses que més il·lu-
sió em fa és ensenyar a la vegada
que entretinc. M’agrada aprendre
i amb el llibre anterior vaig resol-
dre com calcular el numero Pi a
partir del Teorema de Pitàgores i
crec que això no s’havia fet abans»,
revela. 

El valor afegit del Planeta, asse-
nyala, és que amb ell s’arriba a més
lectors que de cap altra manera i
això, a la vegada, li permetrà trans-
metre el missatge que contra la dis-
capacitat, «l’arma més potent» és
«dissoldre» els prejudicis.
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Dolores Redondo assegura que encara
no ha assolit la seva maduresa literària
Marcos Chicot creu que, com a finalista del Planeta, podrà «dissoldre» els prejudicis contra la discapacitat �

Dolores Redondo, guanyadora del Premi Planeta.
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«YO, CARMEN» 
� Teatre Municipal de Girona,

dissabte 15 d’octubre. Festival
Temporada Alta

a particular versió de Car-
men de la ballarina i co-
reògrafa sevillana María

Pagés va entusiasmar dissabte a la nit
els espectadors del Teatre Munici-

pal de Girona, que al final de l’es-
pectacle es van posar dempeus per
tributar una càlida ovació als artis-
tes que els havien proporcionat una
hora i mitja d’una intensitat artísti-
ca excepcional. Era la segona vega-
da que Yo, Carmenarribava a un es-
cenari gironí i ho ha fet amb una ex-
cel·lència i afinament espectacular. 

Yo, Carmendesmunta els tòpics
sobre aquest personatge clàssic i ofe-
reix un retrat de la dona format per
retrats de moltes dones diferents. Di-
vidit en deu quadres, la música i el
ball tenen un paper preponderant en
el muntatge, encara que també hi és
present la paraula, en forma de tex-
tos de María Zambrano, Widdad

Benmoussa, Akiko Yosano, Mar-
guerite Yourcenar, Margaret At-
wood, Belén Reyes, El Arbi El Harti
i la mateixa María Pagés. Textos
que parlen de com afrontar la vida,
de com superar les dificultats, de
com rebutjar les imposicions de les
modes, de com relativitzar les con-
vencions socials... I això és precisa-
ment el que presenta Yo, Carmen, un
retrat d’un grup de dones que afron-
ten la vida i que superen dificultats,
des de la maternitat a les tasques do-
mèstiques, passant per l'ensenya-
ment, la relació amb els homes, les

imposicions de les modes i les con-
vencions socials. Aquest missatge el
transmet l'espectacle de Pagés amb
un ball enèrgic, delicat i d'una enor-
me plasticitat que posa en escena un
grup de ballarines sensacionals, a les
quals la directora i creadora del
muntatge dóna molt de joc. 

La música (original, amb algun
fragment de Bizet) és l'altre ele-
ment determinant a l'hora de crear
les atmosferes necessàries en una
funció que captiva des de l’inici i por-
ta el públic a un esclat d'eufòria al fi-
nal. Pel camí, han caigut mites i es-
tereotips al voltant de les dones,
s'ha desmuntat la figura voluptuo-
sa de la Carmen de tota la vida, i ha
emergit una dona polièdrica a la
qual posa veu una María Pagés que
en un dels moments més llumino-
sos de Yo, Carmen reivindica la tri-
pita i les arrugues, producte de «tan-
to reir... y de llorar». «Ser mujer es vi-
vir, vivir de verdad», sentencia.
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MARÍA PAGÉS FA AIXECAR EL MUNICIPAL  

«Yo, Carmen» ofereix un retrat de la dona que trenca
mites i estereotips amb un ball enèrgic i delicat
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DANSA CRÍTICA

Algèria convertirà en «espai d’in-
terès cultural i turístic» tots els llocs
d’Alger per on va passar o va quedar
l’empremta de Miguel de Cervantes.
L’autor del Quixotva estar cinc anys
captiu en aquesta ciutat. Aquesta
notícia ha estat anunciada per Aze-
din Mibuhi, el Ministre de Cultura
d’Algèria, després de rebre José Ma-
ría Lasalle, el secretari d’Estat es-
panyol de Cultura. Lasalle ha ex-
plicat que Espanya ha acordat una
sèrie d’iniciatives de col·laboració bi-
lateral per aprofundir en l’etapa al-
geriana de l’autor, de cara a l’ani-
versari de la seva mort.
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Algèria convertirà
en «espai cultural»
les empremtes 
de Cervantes

I això és precisament el que pre-
sentaYo, Carmen, un retrat d’un
grup de dones que afronten la
vida i que superen dificultats


