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PALMA El dramaturg i col·labora-

dordedBalearsAlexandreBalles-
ter fou guardonat ahir amb el

premi Recull de teatre Josep

Ametller, un reconeixement que

atorga la coneguda revista a Bla-

nes i al qual es presentaren 145

originals de 131 autorsdins les cinc

modalitats (narració, poesia, peri-
odisme, relat literari i teatre).

La distinció fou concedida a Ba-

llester per l’obra Com passen les

tempestes, un text en el qual el

dramaturg de sa Pobla torna a

donar veu i protagonisma a la

dona: “Venim de la dona i a ella
tornam”, recordava.En realitat, la

trama tractad’unaparella, ella ac-

triu i ell historiador, quequeda re-

closa en una casa d’estiu durant

un temporada. Juntament amb

tres personatges més, ambdós
viuran uns dies intensos durant

els quals hauran de capejar tot

tipus de temporals.

Alexandre Ballester no pogué

recollir ahir el premi a Blanes,

però envià una nota d’agraïment

enquèexpressàqueper ell és “tot
un honor” rebre aquest reconei-

xement. Amés, Ballester explicà

alguns punts de l’obra guanyado-

ra. “Lameva obraCompassen les

tempestes és, o voldria ser, una

menad’apropament analític al fet
de per què ésmoltmés difícil en-

tendre i perdonar la infidelitat de

la dona que la de l’home”, asse-

nyalà en la nota. “Escric teatre

des de la perifèria de la perifèria,

però sent el teatre dins l’ànima.

Visca la cultura i la llengua catala-

na!”, sentencià.

El jurat de la 46a ediciódels pre-

misRecull va estar presidit perVi-

cenç Llorca. Un total de 5 origi-
nals competirenper aconseguir el

premi Josep Ametller de teatre.

Foren 13 els escriptors de les Illes

Balears que participaren en les

cincmodalitats dels guardons en-

tregats a Blanes.•M.Ll.

Guillem d’Efak torna a

dir Siau qui sou a Palma
PALMA Guillem d’Efak (1930-

1995) i el seu Siau qui sou foren

recordats ahir a Palma. El teatre

Xesc Forteza acollí des de les

20.00 hores un espectacle de

música i lletra deGuillemFullana

d’Efak, en el qual el cantant i
mestre Biel Majoral i l’escriptor

Bartomeu Mestre Balutxo feren

més presents quemai els emble-

màtics poemes que d’Efak recità

fa trenta-i-un anys a la sala Impe-

rial deManacor.
Les lletres foren acompanyades

per la música d’Antoni Parera

Fons, interpretada per la Banda

Municipal de Manacor, dirigida

per Pere Siquier, i la soprano

Maria Rosselló. No hi faltà Delfí

Mulet a la guitarra. A més, Betti-
na Lapeyre hi aportà la dansa.

Aquest recital s’estrenà el pas-

sat 12 de febrer al teatre Munici-

pal deManacor i l’èxit assolit obli-

gà a repetir-lo l’endemà mateix,

amb el teatre ple a vessar una

altra vegada per escoltar aquest

muntatge, que a hores d’ara està
en curs d’enregistrament disco-

gràfic.

Fou el maig de 1980, a l’esmen-

tada sala Imperial de Manacor,

quanGuillemd’Efak estrenà el ja

mític Siau qui sou, una rapsòdia
poètica que narra la història de

Mallorca. Fouunanitmemorable

d’emocions i d’eufòria col·lectiva,

encara que no es tornà a repetir.

Ahir sí que es repetí, just en el

setzè aniversari de la mort del

polifacètic escriptor i cantantma-
nacorí.• dB

L’escriptorAlexandreBallesterenlagaladelaNitde laCulturadel’any2009.

BallesterrepelpremiRecull
El dramaturg pobler, col·laborador de dBalears, és guardonat per l’obra Com
passen les tempestes, un text en el qual la dona torna a ser-ne protagonista

BielMajoral iBartomeuMestreBalutxo, enunmomentdel’espectacle. Foto:Pilar Pellicer

Ballester: “Escric teatredesde laperifèria de
laperifèria, peròel sent dins l’ànima; visca la
cultura i la llenguacatalana!”

145originals de 131 autorshanoptat a
aquests guardonsen les cincmodalitats:
narració, poesia, periodisme, relat i teatre

Música
Caliu,enelFolkhivern
La 5a edició del festival de

músiques d’arrel Folkhivern

tindrà lloc a Sueca. L’activitat
s’iniciarà divendres 25 de

març a les 19.00hores a la

plaça de l’Ajuntament, ambel

concert de la formació balear

Caliu. Després serà el tornde

Krea, un grup jove que fusio-
namúsica celta imediterrà-

nia. Dissabte 26 serà hi sona-

ran els catalans Bauma, amb

danses deparella i col·lecti-

ves. Krama, lideradapel

músic grec SpyrosKaniaris,

oferirà posteriorment un con-
cert. Diumenge serà la darre-

ra jornada i hi actuarà la

bandade gaites Celtúria, que

serà seguida per la Rondalla

del GrupdeDansa de l’Alcú-

dia.• dB

Art
ElConsolatofereixla
primeraconferènciasobre
l’obrad’EliseuMeifrèn
Laprimerade les dues confe-

rències queesdurana terme

alConsolat deMar ambmotiu

de l’exposicióde l’obrad’Eli-

seuMeifrèn tindrà lloc aquest

dimecres, a càrrecde la con-

servadora responsabledel Ser-
vei deDipòsits delmuseudel

Prado,MercedesOrihuela.

Sota el títolElsdipòsitsdel

museudelPradoa les IllesBale-

ars, Orihueladissertarà sobre

el granpaisatgede la badiade
Palmaqueespot contemplar

desdel Consolat deMar. La se-

gona conferència serà el 23de

març i serà a càrrecde Javier

Barón, capdelDepartament

dePinturadel segleXIX.•Efe


