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RogerPeñavaguanyarahirel IV
Torneig deDramatúrgia catalana
ambEl recanvi, un text queparla,
en clau de comèdia, de relacions
laborals i corrupciópolítica. Peña
es va imposar aDanielaFeixas, fi-
nalista del torneig de Temporada
Alta ambel textAmanitaPhalloi-
des.
Desdel d’octubre, s’handut a

terme quatre dies de combats i
duessemifinalsonvuit autors tea-
tralsdediferents generacionshan
presentat, en lectura dramatitza-
da, els seus textos breus ( mi-
nuts)dedosendos i s’hananateli-
minantper lesvotacionsdelpúblic
assistent.
En la granfinal, d’ahir aLaPla-

neta els autors semifinalistes van
comptar amb uns repartiments
de luxe, formatsper Joel Joan iLaia

Marull, enelcasdeDanielaFeixas,
iPerePonce iÀgataRocaperal text
guanyador.

GIRONA | DdG

RogerPeñaguanyaelTorneigde
DramatúrgiadeTemporadaAlta

Roger Peña, celebrant la victòria.
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Tres grans noms de l’escena
passaranaquesthivernpelTeatre
deSalt,queahirvaanunciar lapre-
sència de Blanca Portillo inter-
pretantEl testamentodeMaría, el
clown Paolo Nani i les últimes
funcions d’El Crèdit, amb Jordi
Bosch i Jordi Boixaderas.
Les entrades per a aquests tres

espectacles es van posar ahir a la
venda, juntament amb les d’Els
Pastorets, que retornarana l’esce-
nari desprésdeanysd’absència.
El Teatre de Salt, gestionat per

Bitò Produccions, donarà a co-
nèixer el proper divendres  de
desembre la resta de la progra-
mació.
Ahir a la tarda, després de po-

queshoresdeposar-sea la venda,
ja hi havia adjudicat un nombre
considerabledebutaquesper a la
única funciódeldissabtedege-
ner deBlancaPortillo en el paper
de Maria, la mare de Crist, en
aquesta versió teatral creada ori-
ginalment per a Meryl Streep i
portada a Broadway per Fiona
Shaw.
Per la seva part, el pallasso ita-

liàPaoloNaniprometminutsde
riurementreexplica lamateixahis-
tòriadequinzemaneresdiferents.
Serà el dissabte  d’abril.
Finalment, el  i el  de juny

hi haurà dues de les últimes fun-
cions de la radiografia de la ban-
ca i la crisi econòmica en clau de
comèdia El Crèdit.
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ElTeatredeSaltanuncia
BlancaPortillo,Paolo
Nani iBosch iBoixaderas
Posen a la venda les entrades per a un dels pallassos demés èxit del

moment i per a una singular interpretació de la vida de lamare de Crist
�

Un viatge familiar a les ciutats
amb patrimoni supervivent de la
Grècia clàssica i un tractament
dequimioteràpiacontrael càncer
són dos antecedents sense els
quals l’escriptor Lluís Busquets i
Grabulosa (Olot, ) no hauria
publica la novel·la La mirada de
l’auriga, unanovetatde l’editorial
Gregal, deMaçanet de la Selva.
Les fotospresesal rostredemi-

rada impassible d’una escultura
durant una estada al Museu de
Delfos, una de les ciutats míti-
ques delmónantic, van subjugar
LluísBusquets, queapocapoces
va veure empès a investigar el
contingut d’una inscripció al peu
d’aquestaesculturaquealgúva in-
tentar esborrar a cops demartell.
Aquest és undels enigmesque

desvelaLamiradade l’auriga, no-
vel·la protagonitzada per Basili
deCamarina,unpersonatgede
anysqueestà tipdeviure ique l’es-
criptorha inventat recreant l’estat
d’ànimi lessensacionsviscudesen
lapròpia carndurantundur trac-

tamentdequimoteràpiaquevare-
bre per superar el càncer.
«Senseaquestaexperiència clí-

nicanosésihauriapogutdescriure
ambprecisióelmeuprotagonista»,
comenta Lluís Busquets, col·la-
boradorhabitual delDiarideGi-
rona.

Reconstrucció històrica
Aquest personatge de  anys, de
jove guanyador de curses als Jocs
PíticsdeDelfos, imodelpera l’es-
cultorquevacisellar l’escultura, re-
memoraaraun fetsquepermeten
reconstruir la història de les nis-
sagues familiarsque fa.anys
van protagonitzar un dels mo-
mentsmésmitificatsde lahistòria.
Enllàde les facècies familiars, la

novel·la abraça tota la història de
la cèlebre escultura de Delfos,
avui diàriament fotografiada per
milers de turistes, a través dels
recordsde l’aurigasobreun temps
en què el món grec estava en
col·lisió amb els bàrbars, siguin
aquest els cartaginesos o els per-
ses de la batalla de Salamina.
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L’escriptor s’inspira en la
químioteràpia per descriure
un protagonista de 90 anys
que ja no té ganes de viure

�

LluísBusquets s’endinsa
almóngreca lanovel·la
«Lamiradade l’auriga»

Lluís Busquets.
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El Teatre de Salt recuperarà
aquest Nadal Els Pastorets escrits
per Salvador Sunyer i musicats pel
seu fill, Miquel Sunyer, titulats Ro-
ser d’Hivern. Aquesta iniciativa mu-
nicipal s’ha fet coincidir amb l’Any
Sunyer, que commemora el 90è ani-
versari de qui va ser alcalde de la
població. La iniciativa permetrà tor-
nar a posar sobre l’escenari la tradi-
cional representació nadalenca, ab-
sent de la programació des de feia 9
anys. La companyia El Safareig és
l’encarregada de la posada en esce-
na, amb la col·laboració de la coral

Tibana. Eva Rigau, d’El Safareig, ha
explicat que una cinquantena de
persones pujaran a l’escenari su-
mant els 24 cantaires de la coral
més pastors, àngels i altres passa-
volants d’una obra que prendrà un
barnís d’humor característic d’a-
questa companyia. Els assajos ja
han començat per a unes represen-
tacions que es duran a terme els
dies 25, 26, 27 i 28 de desembre.
Les entrades ja es poden adquirir a
6 euros al web www.koobin.com. La
tradició saltenca d’Els Pastorets es
va basar durant anys en el text de
Folc i Torres. El text de Sunyer es va
arribar a representar un any i ara es
recupera.DdG GIRONA
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Tornen Els Pastorets
musicals d’en Sunyer

Un dels assajos dels nous pastorets. DdeG
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