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● L’escola de teatre El Ga-
lliner de Girona comença
aquest cap de setmana,
com ja és habitual, a pre-
sentar els seus tallers de fi-
nal de curs. Així, demà, de
vuit del vespre a les onze de
la nit, la sala La Planeta i el
pati de la Casa de Cultura
en el cas de l’últim taller, el
de circ, actuaran els grups
de joves A, B i C, el bàsic A
i D i el de cos I, a més del de
circ. Diumenge els tallers
començaran a les onze del
matí en un altre escenari,
l’Auditori de La Mercè,
que s’ha afegit als dos ante-
riors. A La Mercè hi pre-
sentaran els seus treballs
els grups de l’Escola de
Teatre del Gironès, és a dir,
Fornells, Bescanó i els dos
grups de Celrà, a més dels
dos grups de petits (A i B), i
els dos grups de mitjans (A
i B). L’últim d’aquesta sè-
rie matinal de tallers co-
mençarà a un quart de dues
de la tarda. A partir de les
set de la tarda, presentaran
les seves propostes a La

Planeta els grups bàsic C,
Plus 65, cant i interpretació
de tercer.

Els dies 20 i 21 de juny,
els tallers tornen a La Pla-
neta, el 20, a partir de les
nou de la nit, es podran
veure els de cos III, inter-
pretació 2n A i B i interpre-
tació 1r. Dissabte, a partir
de les vuit del vespre es fa-
ran els tallers de joves B, E,
F, G, Joves Plus, clown i
bàsic B.

El professors que han
impartit classes aquest any
a l’escola i que durant els
tallers mostraran la feina
feta són Sílvia Escuder,
Núria Borràs, Ferran Joan-
miquel, Jordi Coromina,
Magda Garzón, Bibiana
Gil i Lino González, Pere
Hosta, Joan Vilajoana, Ma-
ria Àngels Garcia, Montse
Teixidor, Txell Faxedas,
Xavier Pla, Montse Cris-
tau, Marta Montiel, Janot
Carbonell, Elisenda Bau-
tista, Mireia Vallès, Marta
Corral, Lluís Bertran, Isi-
dre Hernández i Claret Pa-
piol.

L’escola El Galliner
comença a presentar els

seus tallers de final de curs
aquest cap de setmana
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Si el jurat del premi Ra-
mon Llull va optar per do-
nar sortida a una veu nove-
lla, Najat El Hachmi, el del
premi Sant Joan –Pere
Gimferrer, Vicenç Villato-
ro, Alan Yates, Valentí
Puig i Fermí Pons-Pons–
ha distingit per unanimitat
d’entre 77 originals l’obra
d’un dels autors actuals
amb una de les trajectòries
més perllongades i amb
més premis literaris acu-
mulats al prestatge: Balta-
sar Porcel (Andratx, Ma-
llorca, 1937). L’obra gua-
nyadora, Cada castell i to-

tes les ombres, té una his-
tòria «curiosa»: «Quan
vaig començar a escriure-
la fa uns anys tenia proble-
mes per tirar-la endavant
perquè vivim en un món
problemàtic i Barcelona
encara ho és més. Tot està
molt teoritzat i jo concep-

tualitzava massa el llibre,
però gràcies a uns amics
vaig aconseguir desblo-
quejar-lo.»

Després, Porcel va patir
un «imprevist», un càncer:
«És una cabronada im-
mensa i ho vaig viure com
una lluita. A l’hospital Clí-
nic treballava durant hores
en la novel·la.» Segons

Porcel, aquesta és la pri-
mera obra «vital i lliure»
que ha escrit perquè creu
que s’hi va filtrar la lluita
que estava presentant a la
malaltia. El llibre té 400
pàgines i està dividit en 15
capítols. Dos personatges
es contraposen en una do-
ble línia argumental que
s’acaba creuant: Jordi

Martigalà, un home pode-
rós, amoral, cínic, que em-
pren una aventura amoro-
sa i fulgurant amb una «se-
nyora molt maca, maquís-
sima», la Simona, i un ex-
professor d’institut, Pelai
Puig Alosa, que viu en un
barriada perifèrica, Rei
Conqueridor, «entre Horta
i Vall d’Hebron». Pertany
a la classe mitjana i és un
home «gris», militant d’un
partit d’esquerres: «No és
de cap concret, però és un
que domina a la Generali-
tat.» Un dels desencade-
nants de l’acció a la no-
vel·la és l’ensorrada d’una
barriada perifèrica on viu
Pelai Puig Alosa: «Ho
vaig escriure mesos abans
que passés l’ensorrament
del Carmel, però això ja
passa en la literatura, pots
preveure coses si et fiques
molt en l’ambient», diu.

Porcel: «Dominen els grans castells
de la política i la resta som ombres»
L’escriptor guanya el Sant Joan amb una obra ambientada a la Barcelona d’ara

Porcel durant els preparatius de la fira de Frankfurt. / EFE

● La novel·la Cada castell i totes les

ombres, de l’escriptor mallorquí
Baltasar Porcel, ha guanyat el premi
Sant Joan Caixa Sabadell, que ha

V. GAILLARD / Barcelona augmentat la dotació fins a 60.000
euros. L’obra està ambientada a la
Barcelona actual i confronta dos per-
sonatges: un poderós home de nego-
cis i un altre de «classe mitjana».

«Existeixen uns grans castells de la
política, i la resta som ombres», re-
flexiona l’autor. La novel·la serà pu-
blicada pel Grup 62, del qual Porcel
és un dels consellers editorials.


