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La veu femenina domina 
als premis Planeta

guany s’ha cenyit a peticions secto-
rials: ha demanat un pla de llibreri-
es –que són “el pont entre els autors 
i els lectors”–, un contra la pirateria 
i un altre de foment de la lectura, 
tres assumptes que “preocupen” als 
editors. “No m’agrada parlar de pi-
rateria perquè té una aura romànti-
ca, quan és una falta de respecte als 
autors i directament robar”, va afir-
mar el president del grup, que va la-
mentar que la pirateria hagi crescut 
un 12% i xifra en 420 milions les 
descàrregues de llibres il·legals. 
Creuheras creu que el sector del lli-
bre sempre és un gran oblidat: “Re-
clamem més atenció a tota la cade-
na. Els pressupostos sempre ens 
semblen molt curts, sobretot en 
comparació amb els altres països”. 

Un premi Planeta a Milà 
Josep Crehueras va anunciar que 
Planeta crearà a Itàlia amb De Agos-
tini el I Premi DeA Planeta de no-
vel·la, una aposta pel mercat edito-
rial italià impulsada després de la 
venda del grup francès Editis. S’en-
tregarà el 15 d’abril a Milà, estarà 
dotat amb 150.000 euros i l’obra 
guanyadora es traduïrà a l’espanyol, 
el francès i l’anglès. El Planeta espa-
nyol té una dotació molt més alta 
però també rèdits milionaris. En 67 
anys, el guardó ha venut 43 milions 
d’exemplars. Només en els dos úl-
tims anys, n’han venut un milió 
d’exemplars.  

El director general de Planeta, 
Jesús Badenes, que acabava d’ar-
ribar de la Fira de Frankfurt, afir-
mava que el sector creix de mane-
ra sòlida al Sud-est Asiàtic i que, a 
nivell global, el sector del llibre és 
el “més potent” pel que fa als con-
tinguts i gaudeix d’una salut ex-
cel·lent. Pel que fa a l’evolució del 
mercat a Espanya, tornarà a créi-
xer per quart any consecutiu. Del 
punt àlgid del 2010 amb 1.200 mi-
lions d’euros de facturació es va 
caure fins als 800 milions de la 
crisi però enguany es tancarà de 
nou a l’alça amb 1.000 milions 
d’euros de facturació.e

Josep Creuheras entre els membres del jurat del 
premi, com Rosa Regàs i Carmen Posadas. M. GARCIA

L’editorial demana un pla de llibreries,  
de foment de la lectura i contra la pirateria 

SECTOR EDITORIAL

El dia abans de l’entrega del premi 
Planeta els periodistes han de jugar 
a llegir entre línies els possibles pre-
miats a partir dels deu títols finalis-
tes, la majoria sota pseudònim. En 
un any de rècord de participants, 
amb 642 originals presentats, com 
a única pista el jurat apunta que “la 
Guerra Civil i la novel·la històrica 
han cedit terreny a la novel·la d’ori-
entació femenina”, ha dit Juan Es-
lava Galán, sigui el que sigui això. 
Després ha precisat que la “visió de 
la dona en la societat ” és present en 
diferents novel·les, “fins i tot quan 
el narrador és un home”.  

Caldrà esperar al sopar tradicio-
nal de cada 15 d’octubre, en el qual 
des del 1952 s’entrega el premi més 
ben dotat després del Nobel (amb 
601.000 euros per al guanyador i 
150.250 euros per al finalista). 
Aquest vespre al Palau de Congres-
sos de Catalunya hi assistirà el minis-
tre de Cultura, José Guirao; la presi-
denta del Congrés, Ana Pastor; la 
consellera de Cultura, Laura Borràs, 
i una llista que encara està oberta.  

En la prèvia del Planeta, el pre-
sident del grup, Josep Creuheras, 
acostuma a fer el balanç econòmic 
de l’any [vegeu la pàgina 23, d’Eco-
nomia] i a fer diverses crides públi-
ques a les administracions. En-
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Anatomia d’una 
obra de teatre
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La tardor Sergio Blanco a 
Catalunya ha fet parada al 
TNC amb una producció 
de l’obra que ha encimbe-
llat el dramaturg franco-

uruguaià i de la qual en teníem no-
ticia –bona notícia– per l’estrena del 
text el 2014 al Temporada Alta. Te-
bas Land és un excel·lent joc teatral 
que explora el procés de creació 
d’una obra a partir d’un parricidi. Un 
interessant joc de miralls de flaires 
pirandelianes que s’inspira en el mi-
te d’Èdip per acabar relatant la tràgi-
ca història d’un nen, després adoles-
cent, maltractat físicament i emoci-
onalment pel seu pare, a qui acaba-
rà matant a cops de forquilla. El joc 
involucra el mateix autor en això que 
ara se’n diu autoficció, sense que sa-
piguem quant hi ha de Sergio Blan-
co en S, que així s’anomena l’autor en 
la ficció. Ell és qui explica directa-
ment al públic que volia fer una obra 
a partir de les converses amb un par-
ricida a la presó (ens recorda el Capo-
te d’A sang freda) i protagonitzada 
pel mateix reclús. No podrà ser per 
objeccions administratives i al final 
un actor agafarà el paper, però inter-
pretant-se tant a si mateix com al 
parricida en el making-of de l’obra. 
Conflueixen, doncs, a la cel·la el relat 
del parricida, les trobades amb l’ac-
tor que l’ha d’interpretar, l’escriptu-
ra de l’obra i, sobretot, la relació emo-
cional entre autor i pres. 

Diria que l’alè edípic és només un 
recurs, com ho són les citacions de 
Dostoievski i Freud, per filar i nodrir 
una tragèdia contemporània que 
s’expressa en tota la seva dimensió en 
l’abraçada final en què el noi ha d’as-
sumir que, aquell que durant unes 
setmanes ha sigut el company i tam-
bé el mestre que mai ha tingut, l’aban-
dona. Per sempre? Segurament, per-
què l’autor ja ha assolit l’objectiu: 
l’obra s’ha estrenat. El text, àgil i di-
recte, destil·la una lloable ironia fins 
i tot amb apunts d’humor sobre l’ofi-
ci d’escriure teatre. La proposta de 
Natàlia Menéndez, que respecta fins 
i tot l’espai escènic del muntatge ori-
ginal, és correcta però diria que no 
tant la direcció d’actors, no sempre 
capaços de transmetre les dures emo-
cions que circulen per la gàbia.e
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Totes les vides de Paco Alonso, al Teatre Condal

carrera artística començava a pro-
pulsar-se, just abans d’anar-se’n als 
Estats Units “a complir els seus 
somnis”, explica l’actor. Paquito Fo-
rever és, segons Gerard Alonso, “un 
biopic en forma de musical” sense 
cap pessic de ficció. “Quan el Paco 
explicava als seus companys que ha-
via treballat amb grans estrelles, 
ningú hi donava importància. Sem-
blaven sopars de duro, però tot era 
real”, assenyala Vázquez.  

Després d’estrenar-se la tem-
porada passada a l’Almeria Tea-
tre, Paquito Forever ocupa la zo-
na del bar del Teatre Condal fins 
al 13 de novembre i ha servit per 
inaugurar el Club Onyric, que 
acollirà espectacles musicals de 
petit format. “Tenim menys es-
cenografia però més proximitat 
amb el públic. És la versió que 
vam fer a Londres, on vam desco-
brir que el personatge connecta 
tant amb els espectadors que no 
li calen embolcalls”, diu Vázquez.  

Paquito Forever és al Club 
Onyric els dimarts, mentre que 
els dijous l’escenari està ocupat 
per Impro Side Story. Les Impro-
visables hi porta un xou d’impro-
visació teatral que cada dia pren 
una forma diferent segons les 
aportacions del públic. “Els es-
pectadors són els guionistes i 
nosaltres no tenim res preparat”, 
diu Rai Borrell, que actua amb 
Anna Herebia, Roger Julià i Marc 
Gómez. “La improvisació fa que 
tot sigui molt atrevit, agosarat i 
elèctric”, diu Borrell.e

Joan Vázquez interpreta Paquito, el bailaor, 
cantaor, actor i transformista de Flor de nit. FOCUS

MUSICAL

A Catalunya es va donar a conèixer 
gràcies al seu paper de Paquito a 
Flor de nit, però la trajectòria de Pa-
co Alonso va anar molt més enllà del 
musical de Dagoll Dagom. El baila-
or, cantaor, actor i transformista ca-
talà va recórrer el món cantant i ba-
llant pels escenaris i va viure a Nova 
York durant 50 anys, on va treballar 
amb artistes com Frank Sinatra, Lo-
la Flores i Groucho Marx i va trobar 
una llibertat sexual que a la Barce-
lona de mitjans del segle XX no te-
nia. Gerard Alonso i Fran Arráez 
van rescatar l’any passat la figura de 
Paco Alonso per convertir la seva vi-
da en un musical, Paquito Forever, 
que dirigeix Víctor Álvaro i protago-
nitza Joan Vázquez.  

“Quina il·lusió poder cantar 
aquestes lletres al Paral·lel per pri-
mera vegada!”, exclamava Vázquez. 
L’entusiasme ve justificat pel fet 
que el Paral·lel va enlluernar Alon-
so durant els anys 40, quan la seva 
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