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REDACCIÓ 
CONSTANTÍ 

Constantí va lliurar el seus Premis 
Literaris el cap de setmana passat, 
en el que va ser un dels darrers 
actes del programa de Festa Ma-
jor d’Hivern. La Biblioteca muni-
cipal es va tornar a omplir un any 
més per gaudir d’aquesta festa li-
terària, en què també es va pre-
sentar el llibre que recull els mi-
llors treballs que s’han presentat 
a concurs durant aquesta onzena 
edició.  

El guanyador d’aquesta onzena 
edició en categoria d’adults va 
ser Juan Carlos Padilla Estrada 
amb Cuatro millas. En categoria 
júnior, el primer premi ha estat 
per a Sergi Fernández Esteban, 
amb Sal. En categoria de joves, el 
primer premi ha recaigut en Ne-
rea Guinart Dalmau amb Mar de 
paraules. I finalment, el guanya-
dor en categoria infantil ha estat 
Èric López Sardaña amb Records 
marítims. 

Visita cultural 
Aquest any, i com a novetat, a ini-
ciativa de l’Ajuntament de Cons-
tantí, tots els participants al con-
curs literari també han rebut una 
entrada per poder realitzar una 

visita gratuïta a la vil·la romana 
de Centcelles. 

Silva Editorial, amb la col·labo-
ració de l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Constantí, són 
els promotors d’aquests Premis 
Literaris anuals, centrats en 
aquesta ocasió en els ‘Relats me-
diterranis’, coincidint amb l’any 
de la celebració dels Jocs Medi-
terranis de Tarragona. 

Aquesta edició del certamen 
també ha destacat per assolir una 
xifra rècord de participació i tor-
nar a superar els 400 treballs, 
amb un total de 417 treballs pre-

sentats a concurs, dividits en 4 
categories: la d’adults (a partir 
dels 21 anys), la de júniors (de 
17 a 21 anys), la de joves (de 13 
a 16 anys) i per primera vegada 
la d’infants (fins als 12 anys). 

Llibre amb 101 treballs 
Durant l’acte d’entrega dels Pre-
mis Literaris 2017 de Constantí, 
es va presentar també el llibre Re-
lats mediterranis, que recull un 
total de 101 treballs (com a 
guanyadors i finalistes) presen-
tats a concurs, en català i castellà, 
tenint en compte la participació 
d’escriptors no només locals, sinó 
procedents de tot el món.  

I amb gèneres i temàtiques ben 
variades, que van des d’articles 
sobre gastronomia, patrimoni, 
natura i d’altres cròniques d’un 
viatge turístic o d’una migració, 
anàlisis i opinions polítiques, con-
tes mitològics, escenes familiars, 
estudis de folklore o articles de 
costums. 

El jurat del certamen literari de 
Constantí està integrat en cada 
edició per diversos professors, 
escriptors i periodistes en exerci-
ci, els quals són els encarregats 
de valorar les obres que es pre-
senten a aquests prestigiosos pre-
mis literaris.

Constantí premia el talent 
i la creativitat literària

Certamen

Els guardonats amb les regidores de Cultura, Dolors Fortuny, i de Festes, Meritxell Cano. FOTO: CEDIDA

Juan Carlos Padilla, amb ‘Cuatro millas’, guanya en la categoria 
d’adults de l’onzena edició dels Premis Literaris de Constantí

Els actors Joan Carreras i Montse Guallar són els protagonistes 
de l’obra ‘UK Manifesto’. FOTO: CEDIDA

S. FORNÓS 
REUS 

Joan Carreras i Montse 
Guallar protagonitzen 
‘UK Manifesto’ avui, al 
Teatre Fortuny, a partir 
de les 21 hores 

«UK Manifesto és especial per-
què és la primera vegada que, 
en cinc anys del Cicle Grans 
Mestres a Escena, ens centrem 
en la política, en un moment 
amb un marcat sentit polític». 
Amb aquestes paraules, el direc-
tor i dramaturg Francesc Cerro-
Ferran presenta la proposta tea-
tral que avui al vespre (21 ho-
res) es podrà veure al Teatre 
Fortuny de Reus.  

La parella d’actors formada 
per Joan Carreras i Montse Gua-
llar són els encarregats de por-
tar a escena, en paraules del 
director, «el món de la política 
internacional per conèixer com 
es gesta, quins són els seus pro-
tagonistes, quin són els agents 
actius i passius, i les conseqüèn-
cies d’aquesta política interna-
cional».  

«El públic podrà entendre l’es-
tómac de com s’ha gestat, per 
exemple, el Brexit. Per a molta 
gent ha estat una panacea i ara 
s’adona que s’ha picat amb un 
martell a sobre del seu cap, que 
deixaran de tenir subvencions 
europees i que, per tant, passa-

ran d’estar malament a estar 
molt pitjor», explica el drama-
turg.   

Una proposta que va més en-
llà del fet purament teatral i aju-
da a descobrir com es gesta un 
text teatral responsable amb el 
seu temps i amb la societat a la 
qual va destinada. «A través 
d’UK Manifesto descobrirem el 
que s’anomena verbatim theatre, 
una manera de fer teatre que 
parla de la realitat social i polí-
tica i que l’enfronta cara a cara 
amb l’espectador. És com si 
passés un huracà i tot tronto-
llés», assegura Francesc Cerro-
Ferran. Afegeix que hem de pen-
sar que «el teatre és més que un 
entreteniment, és una eina de 
reflexió». En aquesta ocasió, el 
resultat esdevé una mirada ana-
lítica al procés de creació artísti-
ca quan es presenta com un pro-
ducte totalment compromès. 

Maduresa 
El Cicle Grans Mestres a Escena 
ha assolit la seva maduresa i 
amb aquesta el compromís d’im-
pulsar un canvi de pensament. 
«La conjuntura social europea 
permet aquest pas endavant. Es-
tem en un moment convuls, ca-
da dia dins d’Europa sorgeixen 
conflictes i ara és el moment de 
fer una reflexió d’on estem i on 
volem anem», explica el drama-
turg, el qual anima l’espectador 
a sumar-se a aquesta reflexió a 
través d’UK Manifesto. 

L’espectador, cara 
a cara amb la 
realitat política 

Cicle Grans Mestres a Escena

Literatura Teatre

La temàtica 
Una cultura de 
trets mediterranis
● «La nostra cultura mostra i 
guarda molts trets mediterra-
nis, la nostra mar banya terres i 
pobles de tres continents i és 
cruïlla entre nord i sud, orient i 
occident», recordava Manuel 
Rivera, director de Silva 
Editorial i coordinador dels 
Premis durant la presentació el 
passat mes de setembre de 
l’onzena convocatòria.


