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� La poca memòria de bo-
na part del sector teatral
agrairà la col·lecció Arxius
i societat. Quaderns de di-
vulgació històrica, que
acaba d’engegar el Depar-
tament de Cultura amb una
aproximació a l’univers de
Ramon Vinyes (Berga,
1882-Barcelona, 1952).
Aquest entusiasta teatral,
llegidor incansable i seguit
de prop per noms insignes
com ara el mateix Gabriel
García Márquez, va ser un
preconitzador d’un teatre
compromès, tant a Catalu-
nya com a Barranquilla, a
Colòmbia. Probablement,
negar-se a la moda que de-
manaven els empresaris
teatrals catalans li ha pesat
en excés. Per contra, du-
rant la Guerra Civil va ser
dels pocs autors (junta-
ment amb Joan Oliver)
que va oferir la seva dra-
matúrgia a l’enaltiment de
la democràcia i de l’heroi-
ca resistència. Els grups
amateurs van fer bona la
seva producció, mentre
que els teatres de Barcelo-
na, dominats per la CNT,
preferien programar co-
mèdies intranscendents
que tenien més èxit de pú-
blic i, d’altra banda, apor-
taven un descans a les tur-
mentades jornades dels
ciutadans barcelonins.

Per l’estudiós Francesc
Foguet, la vida i l’obra
d’aquest autor és indes-
triable. De fet és, proba-
blement, la seva vocació
per la literatura el que
l’empeny a saltar l’Atlàn-
tic, un cop i un altre. Viatja
a Colòmbia, després del
primer desengany amb la
professió teatral. El 1913,
ja ha escrit l’obra religiosa
L’arca i la serp, que no
aconsegueix dur a escena.

L’obra s’inspira en la Sa-
lomé d’Oscar Wilde, que
havia representat com a
actor tres anys abans. El

1910 estrena Al florir els
pomers, una peça breu pre-
miada amb el Teatràlia i
que és un avanç d’una es-

tètica teatral nova. Vinyes
fa un cop de timó decisiu
vital i obre una llibreria a
Barranquilla. Des d’aquí,

irradiarà saviesa amb ter-
túlies en què es pararà
atenció a les novetats lite-
ràries universals. És en
aquest espai en què un jo-
ve García Márquez es farà
deixeble de Vinyes, que
citarà a Cien años de sole-
dad com «el sabio cata-
lán». Recentment, el
2002, Gabo ha editat Sa-
ber para contarla, la pri-
mera part de l’autobiogra-
fia, i no estalvia elogis per
al «maestro catalán». La
República i el seu compro-
mís intransigent amb la ti-
rania serà el contrapunt
d’aquest lector, autor de
tots els gèneres i dinamit-
zador, injustament obli-
dat.

A l’ombra de l’empresari teatral
El Departament de Cultura engega una col·lecció de quaderns de divulgació històrica amb «Ramon Vinyes: un home

de lletres entre Catalunya i el Carib» escrit per l’estudiós Jordi Lladó
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Ramon Vinyes a la llibreria familiar amb el seu nebot Ferran Vinyes i Riera. / ARXIU COMARCAL DEL BERGUEDÀ

� Ahir al vespre es va concedir el pre-
mi Ramon Vinyes, valorat en 6.000 eu-
ros i amb un compromís de publicació
de l’Ajuntament de Berga, a Jordi Fau-
ra (Sabadell, 1982) pel text Hikikomori
(la generació perduda). L’obra, esco-
llida per unanimitat pel jurat, planteja
amb dramatisme el problema de molts
joves japonesos per l’afició malaltissa
als videojocs, que fa que mantinguin
conductes d’aïllament i addiccions a
comprar. El jurat ha valorat l’actualitat
del tema així com la reflexió que apa-

reix ben integrada en la trama. Aquesta
malaltia també va ser tractada en la
versió de La metamorfosi, de Kafka,
que va fer-ne Joan Ollé de La Fura dels
Baus. Faura és un escriptor prolífic que
ja ha rebut distincions al Joaquim Bar-
trina (La visita) i que demà estrena Am-
putation al Romea, a partir de poemes
francesos. L’obra finalista, La piscina,
escrita per Carles Armengol, planteja
una intriga molt suggeridora dins un
entorn familiar, amb un bon ús de la
tensió dramàtica.

El Vinyes per l’«efecte Hikikomori»

� El jurat ha fet bona
l’aposta dels organitza-
dors de centrar en els ci-
neastes xinesos aquesta
novena edició del Festival
de Cinema asiàtic de Bar-
celona (BAFF). El Durià
d’or ha estat per Summper
Palace, del director Lou
Ye. Aquest film explica
una història d’amor en un
transfons polític, amb la
plaça de Tiananmen com a

localització estrella. El ju-
rat mostra la sorpresa que
l’Estat no hagi permès
projectar aquesta pel·lícu-
la al seu país i que, a més,
el director Lou Ye s’hagi
d’enfrontar ara a la prohi-
bició de no poder rodar du-
rant els pròxims cinc anys.
Aquest premi està dotat
amb 6.000 euros.

Les altres dues men-
cions especials del jurat
del BAFF són per a The ex-

am, del director xinès
(també) Pu Jian, i la pel·lí-
cula japonesa Strawberry
shotcakes, de Hitishi Ya-
zaki. The exam recull una
Xina tradicional. El jurat
valora que aquesta història
senzilla i local s’hagi
transformat en una cinta
amb una tesi universal i
profunda. Pel que fa al
film japonès, es premia la
capacitat del director de
descriure i dirigir amb

molta subtilitat els perso-
natges femenins.

El Festival de Cinema
asiàtic de Barcelona, que
va començar el 27 d’abril,
acaba aquesta tarda amb
un homenatge a tres dels
grans cineastes asiàtics del
moment: Jia Zhangke
(Still life), Apichatpong
Weeerasethakul (Syndro-
mes and a century) i Tsai
Ming-Lian ( I don’t want
to sleep alone). Avui es

donarà a conèixer el prem i
del públic i el balanç final
del festival. La clausura
del festival estava prevista
per ahir a la nit amb la pro-
jecció de la pel·lícula de
Bollywood Don, protago-
nitzada per Shahrukh
Khan. El certamen, orga-
nitzat per l’entitat 100.000
Retinas, és l’únic de tot
l’Estat espanyol dedicat
exclusivament a la cine-
matografia asiàtica.

La història d’amor ambientada a la plaça de
Tiananmen guanya el festival de cine asiàtic
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Concurs de
fotografia per
il·lustrar el nou
programa del
Teatre Lliure
� Barcelona. El disseny
del programa de la tem-
porada 2007/2008 del
Teatre Lliure es decidi-
rà per concurs. El jurat,
que pot declarar desert
el premi o decidir re-
partir-lo entre diversos
finalistes, demana un
mínim de 12 fotogra-
fies (una d’elles s’ha de
presentar per a la porta-
da) que serveixin per
il·lustrar el programa.
El termini d’inscripció
acaba el 23 de maig i
s’haurà de lliurar abans
del 4 de juny. Es pre-
miarà el guanyador
amb 3.000 euros i
s’anunciarà el veredicte
definitiu a mitjan juny.

Des que Àlex Rigola
és el director artístic del
Teatre Lliure, el pro-
grama que inclou tots
els títols, calendaris i
preus de la temporada
s’il·lustra de manera
original. El 2003, apa-
reixien imatges urbanes
amb noms de creadors
d’aquella temporada.
El programa del
2004/2005 es va il·lus-
trar amb fotos infor-
mals d’una botifarrada
que es va fer l’estiu an-
terior al teatre. El
2005/2006 es van retra-
tar persones anònimes
amb insòlites aficions
en llocs amagats de
Montjuïc. El programa
d’aquest any mostra ac-
tors de la companyia re-
tratats al Lliure de Grà-
cia. / EL PUNT

Bonet i Poveda
debuten junts a
Nova York
� Nova York. La cantant
mallorquina Maria del
Mar Bonet i el cantaor
Miguel Poveda van fer
la nit de divendres a
Nova York un concert
en què fusionaven el
flamenc amb la música
d’arrel mediterrània.
Ha estat el primer cop
que aquests dos artistes
inquiets han col·laborat
junts i ho han fet a l’au-
ditori del Museu d’Art
Metropolità. L’actua-
ció s’emmarca en els
actes que l’Institut Ra-
mon Llull ha programat
per donar a conèixer la
cultura catalana, coin-
cidint amb l’exposició
Barcelona i la moder-
nitat: de Gaudí a Da-
lí. / AGÈNCIES




