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Bob Dylan ha acceptat el premi
Nobel de Literatura però no ha
confirmat si assistirà a la gala de
lliurament dels guardons, que se
celebrarà al desembre a Estocolm,
van informar ahir els mitjans nord-
americans.

L'Acadèmia Sueca va indicar a
través de les seves xarxes socials
que el cantautor nord-americà va
trencar el seu silenci després d'ha-
ver estat reconegut amb el Nobel
el passat  d'octubre i va contac-
tar amb la institució aquesta set-
mana.

«Si accepto el premi? Per des-
comptat», va dir Dylan, d'acord
amb un missatge a Twitter de l'A-
cadèmia Sueca.

«La notícia del premi Nobel em
va deixar sense paraules», va afir-
mar el músic a la secretària per-
manent de l'Acadèmia Sueca, Sara
Danius, a través d'una trucada te-
lefònica.

«Agraeixo molt l'honor», va afe-
gir Dylan, qui, no obstant això, no
va confirmar, de moment, si as-
sistirà a la gala de lliurament dels
Nobel, que tindrà lloc el  de

desembre a Estocolm.
L'Acadèmia Sueca va premiar

Dylan per haver creat «noves ex-
pressions poètiques dins de la
gran tradició de la cançó nord-
americana».

La sorprenent elecció va supo-
sar la primera vegada que es dis-
tingeix amb el Nobel de Literatu-
ra un cantautor.

La institució que lliura els pre-
mis va tractar sense èxit de con-
tactar amb Dylan per comunicar-
li personalment el guardó, una si-
tuació que va generar dubtes i
controvèrsia sobre si acceptaria o
no el Nobel.

A tal punt va arribar la polèmi-
ca que l'escriptor suec Per
 Wästberg, membre de l'Acadèmia
Sueca, va qualificar de «rude» i «ar-
rogant» Bob Dylan per no reco-
nèixer públicament el premi.

D’altra banda, l'editorial cata-
lana Malpaso publicarà al de-
sembre Letras completas, del tro-
bador de Minnesota.

El Nobel d'aquest any ha tornat
a obrir el debat sobre què és la li-
teratura, i Malpaso assenyala que
han aprofitat la controvèrsia crea-
da per celebrar l'ampliació dels lí-
mits de la creació literària i la re-
definició del concepte mateix de li-
teratura i, per això, publicarà la pri-
mera setmana de desembre Letras
completas -, l'obra lírica
completa de Bob Dylan. Es tracta
d'una edició bilingüe anglès-es-
panyol revisada pel mateix autor,
amb algunes novetats.
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Bob Dylan accepta el
Nobel però no confirma
si assistirà a la gala

L’editorial catalana Malpaso publicarà al desembre «Letras
completas», una edició revisada pel cantautor de Minnesota
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Rubén Luzón, Josep Franco i Joan García del Muro.
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Dylan ha trencat el seu silenci.
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L'escriptor valencià Josep Fran-
co ha estat guardonat amb el Pre-
mi Andròmina de Narrativa per la
novel·la La vida és dura, una me-
tàfora sobre el paper de l'intel·lec-
tual en l'època contemporània i les
seves dificultats, que ha estat re-
coneguda en aquesta a edició
dels Premis Octubre, que s'han
lliurat aquest dissabte en el marc
d'un sopar literari a l'Hotel Astòria
de València. 

En la modalitat d'assaig, el llei-

datà Joan García del Muro ha ob-
tingut el Premi Joan Fuster amb el
llibre Soldats del no-res, que refle-
xiona sobre les motivacions dels
joves occidentals que abandonen
la seva vida per lluitar amb l'Estat
Islàmic. 

El premi Vicent Andrés Estellés
de Poesia se l'ha emportat el va-
lencià Ruben Luzón per l'obra Al-
guna cosa, un poemari que parla
sobre la insuficiència del llengu-
atge, que mai arriba on voldria ar-
ribar.

És la segona vegada que Josep
Franco i Joan García del Muro
són premiats als Octubre. Franco
va obtenir l'Andròmina  amb
Calidoscopi i García del Muro va
guanyar el Joan Fuster d'Assaig
 amb Ficcions còmplices.
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El valencià Josep Franco
s’emporta l’Andròmina de
narrativa per la novel·la 
«La vida és dura»
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Els Octubre premien un
assaig sobre els europeus
seduïts per l’Estat Islàmic

L’HOME SENSE VEU
Dramatúrgia i direcció: Clàudia Cedó.

Intèrprets: Cristina Cervià i Jordi Subirà.
Espai escènic: Elisenda Pérez. Vestuari:
Iztok Hrga. Música: Lluís Robirola. Sala
La Planeta de Girona. 28 d’octubre.
Festival Temporada Alta.

orprèn d’entrada molt
positivament la contem-
poraneïtat de la posada

en escena, del vestuari, de la mú-
sica (ben connotada a l’aeronàu-
tica), i fins i tot del lèxic, excessiu
en aquest cas per a qui signa.

Un espectacle molt posat al dia,
entretingut i fins i tot divertit; una
comèdia amb desenllaç feliç per
abordar el drama de les persones
que pateixen alguna forma d’in-
comunicació, en el cas concret

que ens ocupa l’autisme, trastorn
que la dramaturga banyolina Clàu-
dia Cedó coneix bé per la seva de-
dicació professional.

La distància comunicativa entre
persones que conviuen es meta-
foritza aquí en l’escafandra d’as-
tronauta i la complexa emissora de
descodificació de missatges que
Tom Baxter (Jordi Subirà) neces-
sita –o creu que necessita– per
parlar amb Cecília Congost (Cris-
tina Cervià), una amiga de la mare
a la recerca d’una oportunitat per
superar la tediosa quotidianitat
de la vida a la presó del matrimo-
ni, i aquí la trobarà, l’ocasió.

Una Cristina Cervià sensacional
en tots els registres de la dona ca-

solana a punt de l’atac de nervis,
que a la mínima salta de la llàgri-
ma a l’esclat d’alegria.

Cervià se’n surt amb nota el el ti-
tànic esforç de superar la inter-
pretació costumista per abraçar la
contemporaneïtat, en un projecte
ambiciós, sensible i descordat al-
hora, que deixa l’espectador amb
el bon regust de boca de qui no no-
més ha passat una bona estona,
sinó que, a més a més, ha après co-
ses.

Cervià és el pal de paller d’a-
questa trobada a la fi reeixida a l’es-
pai interestel·lar, una trobada que
es fon en un dels petons més dol-
ços i esperats de la cartellera tea-
tral, amb un Subirà que esdevé el
còmplice perfecte.

Una obra que se sosté tota sola
i no necessita l’aval de la victòria en
el Torneig de Dramatúrgia  de
Temporada Alta per cridar l’aten-
ció dels programadors, tot i que
també hi ajuda.

Pel que fa al lèxic, la voluntat de
reproduir el món quotidià amb fi-
delitat desemboca, per a qui signa,
en un text amb excessives con-
cessions al català cosit de barba-
rismes que es parla al carrer, i a una
injustificada naturalitat en la pe-
netració de fragments sencers en
llengua espanyola.
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EL PETÓ INTERESTELLAR
MÉS DOLÇ I MÉS ESPERAT

Daniel Bonaventura

TEATRE CRÍTICA

CIRKOPOLIS
Companyia Cirque Éloize. Direcció:

Jeannot Painchaud i Dave St. Pierre:
Teatre Municipal de Girona, 28
d’octubre. Festival temporada Alta.  

ivendres a la nit, més d'un
espectador de Temporada
Alta hagués volgut tenir

un joc d'ulls de recanvi per a poder-
lo deixar fora del Teatre Municipal
i no perdre's l’assaig dels Marrecs de
Salt intentant tocar el cel, mentre a
dins, els canadencs Cirque Éloize
també aixecaven, entre tombarelles,
música i filigranes circenses, els
seus propis castells humans per a re-
muntar el vol a la ciutat grisa i sub-
terrània de Cirkopolis.

L'espectacle situa l'espectador
en un entorn fred d'engranatges, po-
litges i maquinària industrial, una
mena de cau fosc a mig camí entre

els Temps moderns de Chaplin i la
Metropolis de Fritz Lang. En aquest
infern sense llum solar, construït
amb projeccions virtuals i habitat
per buròcrates, tothom hi està sol,
enterrat en una presó d'arxius, tau-
les de despatx i cadires de rodes.

La vida apàtica de Cirkópolis
només la trenca la humanitat, mos-
trada en poètiques escenes com una
de les artistes dansant per l'escenari
incrustada en un cèrcol gegant o
una altra en què una de les acrò-
bates deambula sobre les mans i els
caps de la resta de la troupe. De mica
en mica el gel es fon, i el gris va do-
nant pas a colors com el vermell, el
groc o el taronja d'un vestit penjat en
un penjador ambulant amb qui un
dels personatges es relaciona fent es-
clatar el públic en rialles.

Malabars, números de trapezi i
contorsions impossibles sobre una
corda que provoquen esglai no-
més de veure-les transformen la fos-
cor inicial de l'oficina sota terra en
una festa lluminosa a càrrec de
Cirque Éloize. Com els castellers que
assajaven a la plaça, només grim-
pant entre ells i fent pinya, els per-
sonatges de Cirkopolis s'acosten
una mica més al cel.  
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EL CIRC QUE MIRA AL CEL

Alba Carmona

TEATRE CRÍTICA

Un assaig de l’obra.

ACN


