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Quan un premi és un
primer pas

L’APUNT amb Lord M-27 que va sorprendre el públic amb una
posada en escena que incloïa un Seat 600 a l’escenari.
El jurat va celebrar-li l’acurada tasca coreogràfica amb
una dramatúrgia molt cinematogràfica i ben perfilada.
L’aportació permetrà l’estrena al Grec. Els quatre fina-
listes, a més, es podran veure en la propera edició del
Sismògraf. Fer-se visibles ja és un premi.Jordi Bordes

El Torneig de Dramatúrgia va començar com un joc i
ha acabat entrant als currículums d’alguns drama-
turgs. En una cultura massa precària, les distincions
són bones per fer-se valorar. Així mateix, l’Institut del
Teatre mira de donar ales a la professionalització amb
diversos guardons, com el que van fer públic ahir: Ja-
vier Guerrero és el guanyador del IV Premi de Dansa

El Teatre Goya va acollir
ahir la 33a Nit de l’Edició,
gran punt de trobada del
sector editorial i una de les
cites en què es convoquen
importants premis de
fons. El prestigiós home de
teatre i fins va pocs mesos
director del Lliure Lluís
Pasqual va rebre el premi
Atlàntida. El guardó
s’atorga anualment a una
personalitat de reconegut
prestigi que s’hagi distin-
git per la seva contribució
al foment de la lectura i del
món del llibre. També pel
seu compromís en la pro-
moció i defensa del valor
de la cultura i de la propie-
tat intel·lectual. Visible-
ment emocionat després
de la glosa que li van dedi-

car Emma Vilarasau i
Montse Barderi, Lluís Pas-
qual va evocar els mestres
que més el van influir al
llarg de la seva vida, des
dels professors republi-
cans represaliats a Reus
fins als que va conèixer a
l’Autònoma com Gabriel
Ferrater, Joaquim Molas,
Martí de Riquer, José Ma-
nuel Blecua i Francisco Ri-
co entre altres. A més de
Maria Aurèlia Capmany,
Montserrat Roig, Espriu i
un llarg etcètera.

La Cambra del Llibre va
atorgar el Memorial Fer-
nando Lara a Paula Jarrin,
directora de la Llibreria
Al·lots. Per la seva part,
l’Associació Col·legial
d’Escriptors de Catalunya
va lliurar el premi de Tra-
ducció Ángel Crespo a
Juan de Sola per la versió
de l’obra Marcel Proust-
Jacques Rivière, corres-
pondencia 1914-1922,
publicada per La Uña Rota
Ediciones. ■

L’Atlàntida,
per a Lluís
Pasqual

D. Castillo
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L’home de teatre és
guardonat amb el
premi principal de la
Nit de l’Edició

Lluís Pasqual, amb el premi Atlàntida, acompanyat de la
narradora Carme Riera, presidenta de Cedro ■ J.M. RAMOS

Marta Aran o Cristina Cle-
mente. La vuitena edició
del Torneig de Dramatúr-
gia només podia ser per a
una dona, la quarta, que
evidencia la paritat en el
rànquing de les vuit edi-
cions. I la guanyadora va
ser Cristina Clemente,
una de les quatre drama-
turgues que repetien per
segon cop en el concurs.
Clemente va quedar fina-
lista en la primera edició .
M’he posat les ulleres de
mirar carregadors, un
text irònic sobre la lluita
feminista escenificada per
un diàleg entre carrega-
dors i telèfons mòbils que
discuteixen quina és la
tasca més important en-
tre ells dos, concloent que
un no pot existir sense l’al-
tre. Clemente va fondre’s
amb una abraçada amb
l’altra finalista, Marta
Aran, que competia amb
Puzles.

Jordi Casanovas va pro-
posar al festival Tempora-
da Alta un joc que eviden-
ciés la bona salut de la dra-
matúrgia catalana, ara fa
vuit anys. No hi havia cap
altra pretensió que cele-
brar i compartir un joc,
amb un punt competitiu.
La sorpresa va ser com-
provar que la proposta va
arrelar molt bé entre els
dramaturgs i, també, en-
tre els espectadors. El di-
rector artístic del Tempo-
rada Alta, Narcís Puig,
confirma que, ja fa uns
quants anys que el primer
espectacle que s’exhau-
reix és la final del torneig
de dramatúrgia. i que les
diverses semifinals es
completen els dos dies se-
güents. És cert que hi ha

molt poques entrades a la
venda (sempre es planteja
que l’acció es desenvolupi
a La Planeta) i que el paga-
ment de l’entrada sigui
testimonial. Tant festiva
és la trobada que la gent es
porta la carmanyola per
sopar, sabent que la begu-
da la facilita la Damm, pa-
trocinadora de l’esdeveni-
ment.

El compromís dels au-
tors és escriure una histò-
ria en un moment crucial,
amb dos personatges, que
tingui una durada d’uns
40 minuts. Per això,no era
previsible que molts dra-
maturgs es veiessin en cor
d’ampliar aquells textos
per pujar-los a l’escenari
professiobnal. quest fet es
va produir, sobretot, en la

primera edició. Cada au-
tor té els seus tempos (Jor-
di Galceran va necessitar
més de dos anys per com-
pletar El crèdit amb el re-
partiment que aspirava).
Per altra banda, altres,
van triar d’artistes les ma-
teixes que van fer la lectu-
ra de La Planeta. És el cas
de la comèdia Red pontiac
de Pere Riera amb Míriam

Iscla i Cristina Cervià. 
El torneig de dramatúr-

gia, com a format, ha mul-
tiplicat també la seva pre-
sència a múltiples festi-
vals paral·leles. Va comen-
çar en la versió argentina
del Temporada Alta a Tim-
bre4 (actualment, els dos
finalistes tenen l’opció de
concursar amb la seva
obra davant dos autors de
la capital argentina), però
s’ha multiplicat arreu. Per
exemple, hi ha campio-
nats similars a les Illes Ba-

lears, a València o a Ma-
drid, entre moltes altres
places. L’única demanda
és que tothom adapti les
normes a les seves parti-
cularitats i que se citi els
impulsors del joc.

L’única novetat d’en-
guany ésl’entrada de 4 fi-
nalistes d’edicions ante-
riors: se’ls hi va proposar
repetir amb nou text. S’ha
fet per donar l’oportunitat
a autors que potser van
participar inicialment
com una promesa i que ara
ja té major recorregut per
convèncer a les votacions
del públic. D’aquesta ma-
nera, se segueix donant
l’opció a joves autors sense
haver de cremar el planter
d’alumnes sorgits de l’Ins-
titut del Teatre. ■

La dramaturga, finalista el 2011 amb ‘La nostra
Champions particular’, supera ‘Puzles’ de Marta Aran

J. Bordes
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Clemente venç
‘a la segona’
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La xifra

60
dramaturgs han intervingut
en algunes de les 8 edicions
d’aquest campionat, amb un
evident to lúdic i competitiu

Solé alça el braç de Clemente, ahir a la nit. ■  PARRAMON

S’ha optat per
deixar repetir
finalistes per no
cremar el
planter d’autoria
massa d’hora


