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El teatre com a memòria 
històrica del Pla d’Urgell
Primer concurs de textos teatrals per a espectacles de petit format 
de Saó de Ponent || Ambientats en els anys 40 i 50

CONCURSOS LITERATURA I HISTÒRIA

Saó de Ponent va presentar el certamen a la seu de la centenària empresa Vinagres Badia.

J.GÓMEZ

J.GÓMEZ
❘ MOLLERUSSA ❘ L’entitat Saó de 
Ponent de Mollerussa ha or-
ganitzat la primera edició del 
concurs de textos teatrals per 
a espectacles de petit format, 
que naix amb l’objectiu d’unir 
teatre i memòria històrica. Per 
aquesta raó, les obres que optin 
al premi, dotat amb mil euros, 
hauran d’estar ambientades en 
els anys quaranta i cinquanta 
del segle XX i tenir com a esce-
nari un dels municipis del Pla 
d’Urgell. 

Al ser de petit format, l’elenc 
d’actors no haurà de ser superi-
or a quatre. Per inspirar-se, els 
participants podran sol·licitar, 
a través de la pàgina web de 
Saó de Ponent, els DVD editats 
pel Centre de Recerques del 
Pla d’Urgell Mascançà. Recu-

perar històries locals que mai 
van ser escrites i convertir-les 
en llegat per a les generacions 
futures és un dels principals 
objectius, segons va explicar 
Cristina Simón, presidenta de 
Saó de Ponent. El jurat quali-
ficador del certamen el forma-
ran Núria Dalmases, Francesc 
Foguet, Jaume Jovells, Alba 
Pla i Anton Not. Aquest últim 
va destacar la producció lite-
rària del Pla validada a través 
de concursos com el Novel·la 

Breu Ciutat de Mollerussa o 
el Maria-Mercè Marçal de po-
esia. L’acte també va comptar 
amb la presència de l’alcalde 
de Mollerussa, Marc Solsona, 
que va lloar la singularitat del 
certamen. 

Els originals es podran pre-
sentar a la llibreria Dalmases 
de Mollerussa fins al 27 de 
gener del 2017 i el veredicte 
es farà públic el 27 de març, 
coincidint amb el Dia Mundial 
del Teatre. L’obra serà publica-
da per Pagès Editors dins de la 
col·lecció Teatre de Butxaca. 
L’organització preveu la pos-
sibilitat de produir amb Teatre 
de Butxaca el text guanyador. 
La presentació de l’acte es va 
dur a terme en una de les em-
preses centenàries de la ciutat, 
Vinagres Badia.

MIL EUROS DE PREMI

L’obra guanyadora  
rebrà un premi de mil 
euros i serà publicada  
per Pagès Editors

Jazz en blanc i 
negre al Cafè  
del Teatre

EXPOSICIÓ

❘ LLEIDA ❘ El Cafè del Teatre de 
l’Escorxador de Lleida acull 
des d’ahir i fins al 30 de novem-
bre l’exposició fotogràfica Old 
Black Magic vs Burning Jazz 
de Sergio Cabanillas. La mos-
tra, emmarcada dins del Jazz 
Tardor, ofereix una dotzena 
d’imatges en color i d’altres tant 
en blanc i negre, amb la intenció 
de plantejar un debat sobre l’es-
tètica de la fotografia de jazz. 
El seu treball s’ha publicat en 
revistes internacionals. Les fotografies de Sergio Cabanillas podran veure’s fins al dia 30.

ITMAR FABREGAT

❘ MADRID ❘ El carmelita Luis 
Baraiazarra es va quedar 
ahir sense Premio Nacio-
nal de Traducció pel treball 
de portar a l’eusquera les 
Obres Completes de Santa 
Teresa només unes hores 
després que el jurat anun-
ciés dijous que l’hi havia 
concedit perquè, per error 
del jurat, es va admetre la se-
ua candidatura malgrat que 
no es tractava d’una obra 
en una llengua estrangera, 
com estableixen les bases. 
Fonts del ministeri de Cul-
tura van explicar a Efe que 
per error l’obra va passar 
“el primer tall” de candi-
dats, que van anul·lar la re-
solució, l’hi van comunicar 
a Baraizarra i es van dis-
culpar. En els propers dies 
convocaran de nou el jurat. 
Las bases del premi, que es 
va resoldre dijous amb el 
Premio Nacional a l’Obra 
d’un Traductor, que va ser 
per a Ramón Buenaventu-
ra, estableixen que el guardó 

distingeix la traducció “d’una 
obra escrita originalment en 
llengua estrangera a qualse-
vol de les llengües espanyo-
les, i que hagi estat publicada 
per primera vegada a Espa-
nya el 2015”. Baraiazarra va 
confessar sentir “frustració”, 
però va assegurar quedar-se 
amb la part positiva, perquè 
creu que es va reconèixer que 
es tracta d’una bona traduc-
ció. Íñigo Méndez de Vigo va 
expressar el seu “dolor” per 
haver d’anul·lar-lo.

Luis Baraiazarra.

Li retiren el premi  
al guanyador per  
un error del jurat

GUARDONS NACIONAL DE TRADUCCIÓ

Els actors 
distingeixen 
Flotats, Serrano 
Pávez i Galiana
Amb el Premi Actua 
de la Fundació AISGE

GUARDONS

❘ MADRID ❘ Els actors Josep 
Maria Flotats, Julieta Ser-
rano, Terele Pávez i Manuel 
Galiana van resultar ahir 
guardonats amb el Premi 
Actua –en les categories 
d’Actriu i Actor, respecti-
vament–, que concedeix 
la Fundació Artistes Intèr-
prets, Societat de Gestió 
(AISGE). L’entitat, que cele-
bra enguany la vuitena con-
vocatòria d’aquests premis, 
va destacar la grandesa in-
terpretativa d’aquests “qua-
tre veterans actors que han 
brillat en teatre, cine i tele-
visió”. Recolliran el premi 
el dilluns 21 de novembre 
en un acte que se celebrarà 
al Teatro Nuevo Apolo de 
Madrid. 

Terele Pávez i Julieta 
Serrano prenen el relleu 
d’Ana Belén i Gloria Mu-
ñoz, que van ser reconegu-
des l’any passat en la cate-
goria d’Actriu, mentre que 
Flotats i Galiana agafen el 
testimoni de Juan Diego i 
Manolo Zarzo, guardonats 
el 2015 en la modalitat d’in-
terpretació masculina.

Cicle de cine i drets 
humans a la UdL

❘ LLEIDA ❘ El dret a la salut 
de les dones i a la seua in-
tegritat física, el dret a la 
no-discriminació per raó de 
gènere, i el dret a la llibertat 
sexual centren tres de les sis 
sessions d’una nova edició 
del Cicle de cinema i drets 
humans, la tretzena, que 
aquest any tindrà lloc els 
dies 8, 10, 15, 17, 22 i 24 
de novembre, de 7 a 9 de 
la nit, a la UdL.

Exposició sobre Ramon 
Llull a Tàrrega

❘ TÀRREGA ❘ La Biblioteca Co-
marcal de Tàrrega acull fins 
al 18 de novembre una ex-
posició retrospectiva sobre 
la figura de l’escriptor i filò-
sof Ramon Llull. Es tracta 
d’una proposta itinerant de 
la Institució de les Lletres 
Catalanes emmarcada en 
l’Any Llull.

Anagrama recupera els 
seus títols fundacionals

❘ BARCELONA ❘ Anagrama pu-
blicarà el proper dia 16 de 
novembre noves edicions 
de L’ofici de viure, de Cesa-
re Pavese, i Tristos tòpics, 
de Claude Lévi-Strauss, 
títols fundacionals del se-
gell publicats en català el 
1969, quan va iniciar la se-
ua etapa.


