
Mario Gas dirigirà a partir d’a-
quest cap de setmana el primer
muntatge en català que una com-
panyia professional fa del clàssic
universal del teatre Mort d’un
viatjant, d’Arthur Miller. L’obra
s’estrena al Teatre Municipal de
Girona, després anirà al Teatre
Lliure de Barcelona i, posterior-
ment, farà una gira per Catalunya
que inclourà el pas pel Kursaal de
Manresa els dies 4 i 5 d’abril.

Estrenada el 1949 a Broadway,
l’obra parla de la tragèdia interior
de Willy Loman, un venedor am-
bulant de seixanta anys que mal-
viu amb la seva família de les mí-
seres comissions que aconsegueix
després de cada venda. Jordi Boi-
xaderas encapçala el repartiment,
en el qual també destaquen Rosa
Renom, que interpreta Linda, la
dona de Willy, i Pablo Derqui i
Oriol Vila, en el paper dels fills.

Mario Gas va explicar ahir en la
presentació de l’obra que «hem
mantingut els llaços de tensió del
text original i hem estat fidels a l’è-
poca (l’obra transcorre entre els
anys 1932 i 1949)». El director va
afegir que «Loman és un producte
del capitalisme, que encarna una
imatge clàssica sobre el fracàs i la
nostàlgia». L’obra, que dura tres
hores i deu minuts, també inclou
videoprojeccions, que ajuden a
crear la sensació de fragmentació
que es crea pel fet que es dóna
protagonisme al pensament inte-
rior del personatge principal.

«Mort d’un viatjant» s’estrena a
Girona i arriba l’abril a Manresa
ACN
Girona
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TÀNIA TÀPIA (ACN)

Rosa Renom i Jordi Boixaderas, en una escena de «Mort d’un viatjant»

LLETRES

Un total de 67 obres aspiren a
guanyar els 90.000 euros del Pre-
mi Ramon Llull, el guardó més
ben dotat econòmicament de les
lletres catalanes. L’acte de lliura-
ment tindrà lloc dijous de la set-
mana vinent en una gala que se
celebrarà a Andorra la Vella.

Pere Gimferrer, Gemma Lienas,
Baltasar Porcel, Carles Pujol, Dú-
nia Ambatlle, Leonello Brandoli-
ni i Isabel Escudé són els set
membres del jurat que tenen la
tasca de decidir qui succeirà Najat
el Hachmi en el palmarès del
Llull. El premi s’ha concedit en
les dues darreres edicions a An-
dorra després de l’acord al qual
van arribar el president de Grupo
Planeta, José Manuel Lara, i el
cap del govern d’Andorra, Albert
Pintat, per revitalitzar el certa-
men. El nou impuls rebut pel
Llull fa que l’obra guanyadora
s’editi en català i castellà i, a més,

en francès a Éditions Robert Laf-
font. L’editor d’aquest segell és
Leonello Brandolini, un dels
components de l’esmentat jurat.

El Premi Ramon Llull es conce-
deix a una obra inèdita en llengua
catalana que tant pot ser de ficció
com de no-ficció (assaigs, memò-
ries, biografies...). Planeta va co-
mençar a atorgar el guardó l’any

1981, en què va vèncer Joan Pe-
rucho amb Les aventures del ca-
valler Kosma. Ramon Folch i Ca-
marasa es va endur la segona edi-
ció amb Sala de miralls i, des d’a-
leshores, el Llull ha premiat noms
imprescindibles de la literatura
catalana com Pere Gimferrer
(Fortuny, 1983), Ignasi Riera (El
rellotge del pont d’Esplugues,
1984), Carme Riera (Joc de mi-
ralls, 1989), Terenci Moix (El sexe
dels àngels, 1992), Nèstor Luján
(La Rambla fa baixada, 1994), Al-
bert Manent (Marià Manent. Bio-
gafia íntima i literària, 1995), Jo-
sep Maria Ballarín (Santa Maria,
pa cada dia, 1996), Maria de la
Pau Janer (Lola, 1999), Baltasar
Porcel (L’emperador o L’ull del
vent, 2001) i Màrius Serra (Farsa,
2006). Les dues edicions celebra-
des a Andorra han conegut els
èxits de Gabriel Janer Manila,
amb la novel·la Tigres, i de Najat
el Hachmi amb L’últim patriarca.

ARXIU/DAVID RAMOS (EFE)

L’escriptora Najat el Hachmi

Seixanta-set obres pretenen els
90.000 euros del Premi Ramon Llull
TONI MATA I RIU/Manresa

L’actual sistema educatiu està
en el punt de mira i és objecte de
debat constant. Les mostres re-
cents de crítiques socials vers la
nova Llei d’educació a Catalu-
nya són només un exemple d’u-
na reflexió que ha arribat al món
escènic, literari i cinematogràfic
i que està actualment en boca de
professors i artistes. En els úl-
tims mesos destaquen els llibres
Mal d’escola, de Daniel Pennac,
i La classe, de François Bégau-
deau, que fa just una setmana ha
arribat a les pantalles de cinema.
A totes aquestes propostes cal
afegir El profe, un monòleg que,
sota la direcció de l’artesenc Pep
Tines, també
apunta al siste-
ma educatiu i,
segons el di-
rector, «no dei-
xa ningú de peu
dret. Ni alum-
nes, ni profes-
sors, ni el ma-
teix sistema.
Però tampoc
no aporta solu-
cions». L’obra s’escenifica avui,
a les 9 del vespre, a la Sala Petita
del teatre Kursaal.

Si El profe se situa ara en l’ull
de l’huracà no és més que una
simple «casualitat», segons con-
fessa Tines. L’explicació és clara.
El director artesenc i Cacu Prat,
que formen la companyia de
teatre Essela, van topar amb el
text del belga Jean Pierre Do-
pagne, els va atraure i van deci-
dir escenificar-lo. «Cada dos o
tres anys hi ha ‘moguda’ en el sis-
tema educatiu, com les mobilitza-
cions recents contra Bolonya. Si
ara coincideix amb aquesta re-
presentació és una simple coinci-
dència», diu Tines. El que sí ha
fet a consciència la companyia
és escollir l’actor que escenifica
el muntatge. Pep Simon és artis-

ta, però també professor de se-
cundària i amb una experiència
al darrere de tres dècades, un ba-
gatge que li permet intentar
comprendre els successos que
determinen el desenllaç de l’o-
bra. «És un text que, tot i estar
basat en fets reals, és dut a l’ex-
trem en determinades situa-
cions», afirma Tines, que prefe-
reix sorprendre el públic i, com
l’autor, generar debat.

El profe, que es va estrenar el
mes de novembre passat a Bar-
celona, inicia ara una gira amb
una vintena d’actuacions arreu
de Catalunya, al mateix temps
que torna al Teatre Gaudí barce-
loní entre el 16 de febrer i el 25

de març i, con-
tra el que pu-
gui semblar,
amb un públic
docent com-
pletament en-
tregat. «La ma-
joria de la nos-
tra audiència
són professors,
que connecten
r à p i d a m e n t

amb el llenguatge i les situacions
que escenifiquem. Les coneixen
molt bé i això els atreu i també
ens dóna més públic del que habi-
tualment sol tenir la nostra com-
panyia», afirma Tines.

Tot i que Essela és una compa-
nyia que va néixer l’any 1984, ha
estat parada fins l’any 2003.
«Anem tenint alts i baixos perquè
no ens dediquem exclusivament a
aquest projecte, i treballem coses
quan ens ve de gust», apunta el
director. Tot i això, els últims sis
anys han estat de treball cons-
tant, amb almenys set obres di-
ferents i alguns èxits destacats,
com La Fàbrica, que des de l’a-
daptació de l’obra del poeta Mi-
quel Martí i Pol els ha permès
oferir més de cinquanta actua-
cions arreu dels Països Catalans.

L’artesenc Pep Tines porta al
Kursaal «El profe», una nova
reflexió sobre l’educació

ORIOL LUJAN/Manresa

L’obra ha obtingut la
complicitat del públic
docent a través d’un
llenguatge i unes
situacions familiars

ARXIU PARTICULAR

Una escena del muntatge, amb l’actor i professor Pep Simon
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L’actriu manresana Alícia
Puertas forma part del reparti-
ment de La revolució, la nova
creació del jove i prestigiós dra-
maturg Jordi Casanovas, que
s’estrenarà aquest dissabte a la
nit a Salt. L’espectacle està co-
produït per Cia. Flyhard, El Ca-
nal-Centre d’Arts Escèniques
Salt/Girona, Germinal Produc-
ciones i La Villarroel. 

La revolució tracta de dues no-
ies, la Sandra i la Cris, que inven-
ten un videojoc que copsa les
pors i les emocions de cada juga-
dor i això el fa diferent. Quan
una empresa vol comprar els
drets del joc, les dues protago-
nistes reaccionen de forma dife-
rent. Des del 2 de febrer al 15 de
març, l’obra es podrà veure a la
sala Villarroel de Barcelona.

Alícia Puertas, en l’elenc
de l’obra «La revolució»


