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El debutant Jordi Amor 
guanya amb ‘El forat’  
el premi Documenta

LITERATURA

Jordi Amor (Sant Just Desvern, 1982) ha guanyat 
el 27è premi Documenta amb la seva primera no-
vel·la, El forat. El llibre “narra la desolació i vi-
cissituds d’un jove barceloní de la perifèria de la 
ciutat –la buidor, la falta de comunicació i la tris-
tesa vital– i destil·la mala llet i desesperança, sen-
se rabejar-s’hi”, ha explicat l’editorial. Amor, lli-
cenciat en humanitats i professor de llengües es-
trangeres, ha explicat a l’ARA que es tracta d’un 
text generacional i un retrat actual: “Parla de si-
tuacions que els poden passar a persones que vi-
uen al segle XXI, en una urbs relativament gran, 
que treballen i s’han de guanyar la vida i que, al-
hora, han d’estimar i no saben ben bé com fer-ho”, 
resumeix, sense voler donar pistes sobre el títol.  

Amor ha viscut els últims set anys a Buenos Ai-
res, on ha escrit el llibre, i afirma que potser és 
això el que ha fet que Barcelona aparegués “d’una 
manera no del tot anecdòtica”: “M’agrada pensar 
que Barcelona és un personatge més de la histò-
ria, un personatge nerviós, inestable i monumen-
tal”. El jurat ha destacat “la seva voluntat estilís-
tica, manifestada especialment en l’ús virtuós del 
parèntesi i en una veu narrativa torrencial”. El lli-
bre es publicarà el 15 de març del 2017. Entre els 
guanyadors del Documenta –que atorguen la lli-
breria Documenta i el segell L’Altra– hi ha Yan-
nick Garcia, Jordi Nopca i Alicia Kopf.e
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Geronimo Stilton torna a Fantasia

dors serà l’entrada al món del teatre 
i ha de ser una experiència molt bo-
nica. Hem tingut llibertat absoluta i 
ens ho hem pres molt seriosament. 
No tractem els nens només com a 
nens sinó com a persones: hem tret 
els diminutius”. Al seu costat assen-
teixen el ratolí Stilton i Beth Roder-
gas, un dels vuit intèrprets que actu-
en a l’obra. També Enric Llort, que 
repeteix com a autor del guió i el lli-
bret del musical, basat en El gran lli-
bre del Regne de la Fantasia: “Aquest 
llibre ens dóna dret a somiar. Siguem 

bones persones i fem el bé, però 
sobretot tinguem la capacitat de 
volar i fer castells, i això ens porta-
rà a ser feliços”, diu l’autor. “Ge-
ronimo parla del valor de l’amis-
tat. Em sembla important recu-
perar paraules com solidaritat, 
compromís, llibertat, imaginació”, 
diu Danés. Això, sumat al valor de 
la lectura implícit en l’èxit litera-
ri del personatge, tot un antihe-
roi. L’obra sortirà de gira la pri-
mavera del 2017 i el 2018 viatja-
rà a Madrid.e

MUSICAL

Sis anys després del primer viatge 
teatral de Geronimo Stilton al Reg-
ne de Fantasia, el ratolí que ha venut 
més llibres del segle XXI –és un fe-
nomen editorial amb més de 200 tí-
tols publicats en diferents col·lecci-
ons i 2,5 milions d’exemplars venuts 
en català i 12 en castellà– torna al te-
atre per Nadal a Geronimo Stilton. 
Gran retorn a Fantasia, el nou musi-
cal. L’espectacle, que s’estrena el 2 
de desembre al Teatre Condal i allar-
garà fins a la primavera, l’ha dirigit 
en aquesta ocasió Lluís Danés, amb 
música de Xavi Lloses, després de 
l’èxit de la primera versió, que van 
capitanejar el tàndem Àngel Llàcer i 
Manu Guix i que va tenir prop de 
100.000 espectadors. “No ens volí-
em repetir, volíem una cosa dife-
rent”, explicava el vicepresident de 
Focus, Jordi González. Aquesta ve-
gada, l’aventura de Stilton és buscar 
set objectes màgics que hi ha al Reg-
ne de Fantasia. 

Lluís Danés ha traslladat alguns 
elements del seu univers visual a l’es-
cenari –els objectes, el vestuari fet de 
retalls, l’escenografia feta de format-
ges– i ha jugat amb les projeccions 
per atreure la curiositat dels nens. 
“És el repte més gran que he tingut 
–diu– perquè per a molts especta-
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Geronimo Stilton, en un moment del musical, cavalcant damunt 
d’un animal mig titella mig projecció. CRISTINA CALDERER


