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poderós i elevat text perd
pistonada per una dicció en-
febrida per acabar aviat.

Tot el que té Müller de
síntesi, ho té Borchert de di-
amant en brut, ple d’excres-
cències que qualsevol inter-
venció escènica hauria d’es-
porgar. Fora, davant la
porta (1947) destil·la la vi-
vència en carn pròpia d’un
soldat mobilitzat per força
al front rus, engarjolat per
subversiu i rematat per la
fam de la postguerra. És la

García Valdés amb el tàn-
dem d’or Lizaran-Homar, és
arriscar-se a fer el passerell.
L’espai escènic presenta un
tres en ratlla a diferents ni-
vells per on deambulen la
marquesa de Merteuil i el
vescomte Valmont (Les
amistats perilloses) que es
desdoblen en les seves vícti-
mes per acabar atrapats en
el seu propi joc pervers. El
que és una farsa de riallades
salvatges esdevé en el mun-
tatge de Carles Fernández
Giua una confusa desfilada
que avança precipitadament
amb la paraula com a metra-
lladora, tot i la fermesa
d’Emma Gómez i Aleix Alave-
dra en l’accelerat carrusel. El

S
empre m’ha sorprès la
tendència dels joves di-
rectors d’escena, parti-

cularment els graduats per
l’Institut del Teatre, d’emmi-
rallar-se en textos estran-
gers per als seus muntatges,
mentre donen l’esquena als
seus coetanis i coterranis.
Suposo que hi té a veure
una certa inseguretat en el
difícil art de la posada en es-
cena, i que se senten més
abrigats amb un text cone-
gut i provat. Entenc la pre-
caució, però de vegades és
pitjor el remei que la malal-
tia. Embrancar-se amb el
complex Quartet de Müller,
que ja vam veure en una in-
oblidable escenificació de

Crítica* teatre

Doblet al Versus
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seva única incursió teatral,
però els diàlegs són un po-
derós crit de turment i des-
esperació, amb seqüències
que calia alliberar de plom
perquè volessin. No s’ha fet.
Ara bé, cal veure l’escena en
què el coronel, que inter-
preta una lluminosa Berta
Giraut –revelació de l’espec-
tacle–, es devora el braç, en
repela els ossos i xucla amb
fruïció el colze, una lliçó ma-
gistral de mímica i de poèti-
ca gestual que mereix una
visita al Versus.

*
Quartet / Fora davant la
porta, VERSUS TEATRE,
DIES 27 I 28 DE SETEMBRE

Els joves directors
s’emmirallen
sovint en textos
estrangers

Palol,premiataGandia
L’escriptor Miquel de Palol s’endú el premi Joanot Martorell amb una novel·la
sobre el sentit de crear i Carles Rebassa guanya l’Ausiàs March de poesia

Ester Pinter
GANDIA

Quin sentit té voler seguir
mantenint un orgue del
segle XVIII pel seu valor es-
tètic i històric? Quin sentit
té seguir esforçant-se a fer
coses que només interessen
a un mateix? Són les pre-
guntes clau que es fa el pro-
tagonista de l’obra que anit
va resultar guanyadora del
XXVIII Premi Joanot Marto-
rell de Narrativa, Un home
vulgar, del veterà Miquel de
Palol (Barcelona, 1953).

El protagonista és un res-
taurador d’orgues, Sebasti-
an Bosch, que en la culmina-
ció de la seva carrera profes-
sional i trajectòria vital rep
l’encàrrec de restaurar
aquest instrument de la lo-
calitat imaginària de Twerp-
dyen, situada entre l’Alema-
nya del nord i Holanda.

Segons Miquel de Palol,
“l’orgue ve a ser el símbol de
l’activitat artística i de la vida
mateixa del protagonista”, i
és per això que “la novel·la
esdevé una reflexió sobre
l’art, la vida... sobre quin sen-
tit té el manteniment de l’art
i la literatura”.

Miquel de Palol, poeta,
narrador i assagista, està
considerat, segons el mem-
bre del jurat Josep Piera,
“una de les veus més origi-
nals de les lletres catalanes,
com ho confirma l’obra gua-
nyadora”. Entre les seves pu-
blicacions anteriors desta-

quen El porxo de les mirades
(1983), premi Carles Riba,
El jardí dels 7 crepuscles”,
premi Joan Creixells i El
Quincorn (1998), premi
Sant Jordi. Miquel de Palol
assegurava ahir que l’obra és
“bàsicament reflexiva i amb
poca acció”. Entre altres
coses perquè per ell “la lite-
ratura en si mateixa és ob-
servació convertida en es-
criptura”. Tanmateix, va

puntualitzar que Un home
vulgar és la quarta peça d’un
projecte de conjunt que ell
anomena Exercicis sobre el
punt de vista, on s’inclouen
també les obres Les conces-
sions, Gallifa i Els contes en
forma de L. Totes tenen en
comú, segons Palol, “part de
la temàtica i els personatges”
i són complementàries des
d’un punt de vista formal.

El XLIV Premi Ausiàs

March de Poesia va recaure
en el poemari Els joves i les
vídues, del poeta novell Car-
les Rebassa (Palma, 1977),
precisament en l’any en què
amb motiu d’aquests guar-
dons literaris de Gandia s’hi
ha celebrat un encontre de
joves escriptors.

Marc Granell, membre del
jurat del premi, destacava
que l’obra, “que es podria
classificar com a poesia de re-

citat”, havia estat triada per-
què és “trencadora i valenta
a la vegada que molt ben feta
tècnicament”. Rebassa, que
estudia Filologia Catalana a
la Universitat de Barcelona i
té publicats dos poemaris,
Requiescat in pace (1998) i
Poema B(2006), assegurava
que amb el seu llibre ha vol-
gut posar al descobert dos
tipus de persones, “els joves,
que saben que la intel·ligèn-

cia és una arma de lluita i fan
úsd’ella; i lesvídues,gentque
se sent governada i que fa
responsables els altres del
que li ocorre”. Al multitudi-
narisopar de lliurament dels
premis de Gandia s’hi va
posar fi amb el Recital de Po-
esia Saforíssims, presentat
per Jordi Llavina, en el qual
van participar sis poetes
joves i sis més de la genera-
ció dels 70. ■

Miquel de Palol i Carles Rebassa van ser proclamats ahir guanyadors dels premis de Gandia ■ ÀLEX RUIZ


