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vinyes cobrien pràcticament tot el 
territori català. Precisament el mot 
rabassaire prové del tipus de con-
tracte que van establir: els pagesos 
acordaven amb els propietaris tre-
ballar la terra fins que morissin dos 
terços dels primers ceps plantats. 

Ahir també es va lliurar el premi 
Miquel de Palol de poesia, que va ser 
per a La saliva dels morts, d’Albert 
Garcia Elena (Barcelona, 1970). Es 
tracta d’un recull de cinquanta-cinc 
poemes breus “molt potents i molt 
contundents”, segons el mateix au-
tor, que creu que “la poesia és la dro-
ga dura de la literatura, i costa molt 
trobar bon gènere”. Garcia Elena 
escriu els poemes en primera perso-
na “i amb el pit descobert”, i propo-
sa un recorregut que gira al voltant 
de la identitat, de l’espècie humana 
i el seu lloc al món.  

Pel que fa a la literatura juvenil, 
el premi Ramon Muntaner va anar 
a parar a les mans de Xavier Gual 
(Barcelona, 1973) per La noia de la 
caravana, un thriller que arrenca 
amb la Laura, una jove de 16 anys 
que marxa de cap de setmana amb 
en Kilian. Però quan arriben al càm-
ping abandonat on s’estaran, el noi 
desapareix després d’haver-hi pas-
sat una nit. Gual, que també és pro-
fessor de secundària, va explicar 
que va escriure aquesta història 
pensant en els seus estudiants: 
“Sempre es diu que els adolescents 
llegeixen molt poc, i vaig pactar amb 
els meus alumnes que escriuria un 
llibre per a ells”.  

Premi Cerverí per al grup Zoo 
També relacionat amb el món de 
l’educació, el premi Cerverí a la mi-
llor lletra de cançó el va guanyar el 
grup valencià Zoo amb La mestra. 
“És un homenatge a Marifé Arroyo, 
una professora que a la segona mei-
tat dels anys 70 va impulsar un mo-
del d’escola progressista, popular i 
en valencià”, va detallar el membre 
del grup Toni Sánchez, Panxo.  

Finalment, el premi Lletra a la 
millor iniciativa digital de i sobre li-
teratura catalana va ser per a la Fun-
dació Martí i Pol i el seu projecte 
L’univers poètic de Martí i Pol, una 
aplicació que, a través d’il·lustraci-
ons i jocs, permet als infants d’entre 
4 i 12 anys “descobrir l’obra de Mar-
tí i Pol, escriure poesia i acostar-se 
a la literatura d’una manera lúdica”, 
segons el representant de la Funda-
ció, Roger Canadell. 

Tots els guardons es van lliurar 
en una gala marcada pel 50è aniver-
sari del Bertrana de novel·la i pels 
discursos relacionats amb els úl-
tims esdeveniments ocorreguts a 
Catalunya. “Celebrem 50 anys, pe-
rò la primera novel·la que el va gua-
nyar, Estat d’excepció, de Manuel 
de Pedrolo, connecta tristament 
amb l’actualitat”, va reconèixer du-
rant el seu discurs Joan Domènech, 
el president de la Fundació Pru-
denci Bertrana. “Són els pobles que 
fan les lleis, no les lleis les que fan 
els pobles”, va reivindicar Domè-
nech enmig dels aplaudiments dels 
assistents.e

Buika, La Iaia, Carlos Núñez, Dani Martín, Pastora 
Soler i Maldita Nerea són les primeres confirmacions 
de la 19a edició del Festival del Mil·lenni, que arrenca el 
10 de novembre amb José James a l’Apolo.

PRIMERES 
CONFIRMACIONS 
DEL MIL·LENNI

Ahir Eduardo Mendoza va ser guardonat amb el 
8è premi José Luis Sampedro de Getafe Negro, que 
reconeix la trajectòria d’autors amb “excel·lència i 
valors humanistes”. El lliurament serà a l’octubre.

EDUARDO 
MENDOZA, PREMI 
SAMPEDRO

La Muntaner engega una màquina 
de fer històries amb ‘Blank’

Blank en una funció concreta 
per garantir així que l’intèrpret 
no conegui el text ni l’hagi re-
presentat mai abans. En aques-
ta ocasió Soleimanpour ha ideat 
una “màquina de fer històries” i, 
perquè funcioni, la participació 
del públic és fonamental. “L’ac-
tor tindrà un text amb diverses 
frases i espais en blanc. Els es-
pectadors l’hauran d’ajudar a 
omplir-los”, avança Casanovas, 
que subratlla que “cada dia en 
sortirà una història diferent”.  

L’obra es nodreix, per tant, 
de l’atzar i les circumstàncies, 
però Casanovas assegura que, 
vagin per on vagin els trets, la 
peça compleix una intenciona-
litat. “Soleimanpour controla 
totes les variables i fa que el 
muntatge sigui un viatge emo-
cional, mentre que deixa en 
mans del públic l’atmosfera i el 
to”, diu el dramaturg. De fet, 
Blank va una mica més enllà de 
White rabbit, red rabbit perquè 
demana “més esforç de creació 
tant de l’intèrpret com del pú-
blic”. L’experiment teatral posa 
els uns i els altres en la mateixa 
posició, perquè ningú sap què 
passarà i tothom és conscient 
d’aquesta ignorància comparti-
da. La fórmula de Soleiman-
pour, a més, és pràcticament 
universal: les seves obres s’han 
representat en més d’un cente-
nar de països.e

L’actriu Aina Clotet serà una de les intèrprets de Blank a la Sala Muntaner. RUTH MARIGOT

Nassim Soleimanpour fa jugar públic i actors amb un text que ningú coneix

El pitjor malson dels actors, que-
dar-se en blanc dalt de l’escenari, es 
transforma en el motor d’un espec-
tacle a la Sala Muntaner. Després de 
posar a prova la capacitat de secre-
tisme del públic i els intèrprets amb 
White rabbit, red rabbit, el drama-
turg iranià Nassim Soleimanpour 
torna a Barcelona per eixamplar en-
cara més els límits dels formats tea-
trals. Ho fa amb Blank, un artefac-
te escènic que beu de la mateixa fór-
mula que el muntatge anterior: un 
actor pujarà a l’escenari sense saber 
què li espera, més enllà d’un sobre 
blanc amb instruccions.  

Aquest espectacle és “una conse-
qüència del resultat del primer” i, 
per tant, “hi guarda una petita con-
nexió”, explica el dramaturg Jordi 
Casanovas, que s’ha encarregat 
d’importar a Barcelona tant el pri-
mer muntatge com el segon. A dife-
rència de White rabbit, red rabbit, 
aquesta vegada els responsables 
d’obrir el sobre en qüestió i seguir 
el text seran només gent del món de 
la interpretació. Hi participaran, 
fins al 20 d’octubre, Anna Ycobal-
zeta, David Bagès, Joan Carreras, 
Rosa Boladeras, Jordi Martínez, 
Beth Rodergas, Joel Joan, Vicky 
Luengo, Roger Casamajor i Guillem 
Albà, entre d’altres actors. Cadas-
cun d’ells agafarà les regnes de 
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Estructura  
L’espectacle 
avança a 
mesura que el 
públic i l’actor 
omplen buits 
d’un text

Intèrprets  
Hi participen 
Aina Clotet, 
Joel Joan, Joan 
Carreras i 
Vicky Luengo, 
entre d’altres

Cinc imperdibles 
de la Sala Muntaner
●  ‘Prime time’ 
Les entranyes del món televisiu 
queden al descobert en aquesta 
tragicomèdia que explora l’efec-
te de l’edat a la petita pantalla. 
Amb Imma Colomer, Dafnis 
Balduz i Núria Casado.  
●  ‘Leni’ 
Montse Guallar es posa en la pell 
de Leni Riefenstahl el 1974, du-
rant una entrevista amb Johnny 
Carson (Sergi Mateu). L’art i els 
límits de la responsabilitat.   
●  ‘Simone’  
Ramon Simó dirigeix un thriller 
escrit per Daniela Feixas que ju-
ga amb les aparences i els en-
ganys. Amb Tilda Espluga.   
●  ‘La nit de la Molly Bloom’ 
El discurs de Molly Bloom, l’he-
roïna infidel de l’Ulisses de Jo-
yce, aterra a l’escenari amb Àn-
gels Bassas. L’obra fa emergir 
els sentiments més íntims de la 
protagonista. 
●  ‘La broma final’ 
Un periodista i un humorista, 
amics de joventut, es retroben i 
decideixen fer una broma a la 
dona d’un d’ells. La vetllada pas-
sarà de la comèdia a la tragèdia 
en una obra amb Anna Sahun, 
Ernest Villegas i Òscar Muñoz.


