
La estanquera de Vallecas va 
saltar a la fama amb la pel·lícula 
homònima de José Luis Alonso 
de Santos, protagonitzada per 
una jove actriu Maribel Verdú. 
Demà, a les 19.00 hores, en el 
marc de la 25 edició de la Mos-
tra d’Arts Escèniques del Teatre 
Escorxador de la ciutat, l’agrupa-
ció de amateur AEM-Belles Arts 
Teatre presentarà la seva versió 
lleidatana, que ja va apropar a 
l’Espai Orfeó de la ciutat fa tres 
setmanes. 

Lourdes Farré, Gerard Cave-
ro, Carlos Antelo, Sabina Chacón 
i Benet Ballespí, sota la direcció 
d’Alejandro Olmo, posaran pell a 
aquest èxit cinematogràfic, que 

explica la irrupció d’uns atraca-
dors en un estanc, on trobaran 
una estanquera peculiar que 
donarà un gir a l’assalt. Els pro-
tagonistes intentaran sortir-se’n, 
però acabaran fins i tot fent una 
timba de cartes. 

L’elecció d’aquesta represen-
tació respon a la necessitat de 
fer comèdia d’aquesta entitat 
cultural, creada l’any 1925 per 
l’Associació d’exalumnes del Col-
legi Maristes de Lleida. “Cada 
any busquem fer una obra nova 
i sempre volem que sigui còmi-
ca”, va explicar a LA MAÑANA el 
seu director, que també va avan-
çar que ja treballen en la pro-
ducció dels seus Pastorets.

La versió lleidatana 
de ‘La estanquera 
de Vallecas’, a càrrec 
d’AEM Belles Arts

FOTO: Lídia Sabaté / L’obra es va estrenar fa tres setmanes a l’Orfeó

La lleidatana Dolors 
Miquel guanya el Premi 
Ausiàs March de Poesia 
‘El guant de plàstic rosa’ reflexiona 
sobre la mort i es publicarà el 2017

Tot i que ja feia una bona tempo-
rada que Dolors Miquel (Lleida, 
1960) sabia que era la guanyado-
ra del LIV Premi Ausiàs March de 
Poesia, la poeta lleidatana esta-
blerta a Torredembarra pronun-
ciava ahir les seves paraules amb 
alegria i senzillesa: “Estic molt 
contenta”. 

El guant de plàstic rosa, que 
ha merescut aquest prestigiós 
guardó, és un llibre d’una enor-
me potència imaginativa i ex-
pressiva, escrit treballosament 
a còpia d’anys. A partir d’una 
imatge insòlita –el cadàver d’un 
home podrint-se a l’aigüera–, 
s’hi descabdella una reflexió líri-
ca sobre la vivència de la mort. 
“Miro la mort des de diferents 
punts de vista”, va explicar ahir 
en conversació telefònica amb LA 
MAÑANA Dolors Miquel. L’autora 
va confessar que no sabia quants 
poemes té l’obra, ja que “no els 
he comptat”. 

Preguntada si aquesta conces-
sió suposa un pas endavant en la 
presència de les dones escripto-
res en els premis literaris, Miquel 
va respondre: “Sí, tot i que la his-
tòria de la dona és la història de 
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la societat i no s’acaba en la lite-
ratura”. I va afegir: “M’adono que 
cada cop hi ha més presència de 
dones joves que escriuen”. A més, 
va confessar que li fa molta il·lu-
sió haver guanyat el premi des-
prés d’un altre autor lleidatà, ja 
que el 2015 el poeta Xavier Ma-
cià (Tremp, 1960) va aconseguir el 
guardó. 

Dolors Miquel ha publicat una 
quinzena de llibres de poemes i 
versions de poesia catalana medi-
eval. La seva llarga trajectòria l’ha 
consolidat com una de les veus 

més potents del panorama poètic 
català. 

Per altra banda, Ponç Puigde-
vall (Sant Feliu de Guíxols, 1963) 
s’endugué el XXXVII Premi Joanot 
Martorell de Narrativa amb el 
seu llibre Il·lusions elementals, al 
voltant d’un escriptor amb certa 
tendència a oscil·lar entre la me-
lancolia i la destrucció que em-
prendrà un viatge al fons de la po-
bresa al costat d’altres indigents. 

Edicions 62 publicarà ambdós 
llibres guardonats el gener del 
pròxim any 2017.
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