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Eduardo Campoy, 
president de 
l’Acadèmia de Cine 
CINE 3 El productor i realitzador 
Eduardo Campoy (Lleó, 1955) as-
sumirà la presidència de l’Acadè-
mia de les Arts i les Ciències Cine-
matogràfiques d’Espanya, fins ara 
en mans d’Ángeles González-Sin-
de, nomenada la setmana passada 
ministra de Cultura. El càrrec se-
rà efectiu fins al juny, quan es con-
vocaran eleccions per renovar els 
càrrecs de l’organisme. Campoy 
va debutar en la direcció el 1981 
amb el film Copia Zero, i ha produ-
ït nombroses pel·lícules, entre les 
quals hi ha  La niña de tus ojos, de 
Fernando Trueba, i El amante bilin-
güe, de Vicente Aranda.

Orbital, cap
de cartell del 
Monegros Festival
MÚSICA 3 El 15è aniversari del 
Monegros Festival (18 de juliol) 
serà testimoni del retorn als es-
cenaris d’Orbital. Des del seu co-
miat el 2004, l’influent duo elec-
trònic anglès ha penjat les se-
ves famoses ulleres lluminoses, 
però segueix sent capaç de cre-
ar autèntics himnes rave. Orbi-
tal, que també actuarà al Sónar 
de Barcelona un mes abans, figu-
ra com a cap de cartell d’aquest 
festival que acull cada any Fraga 
(Osca). En la programació  desta-
quen noms com Carl Cox i Dubfi-
re, i grups de hip-hop com La Ex-
cepción.

MÚSICA 3 ANIVERSARI

Europa rendeix tribut a Händel 
en els 250 anys de la seva mort

EFE
BERLÍN

George Friedrich Händel (1685-
1759) era un llop solitari que, si vis-
qués avui, se sentiria aclaparat per 
la infinitat d’actes que des d’ahir 
se li dediquen tant a la seva Alema-
nya natal com a la Gran Bretanya, 
on va viure 40 anys.  L’epicentre de 

L’autor d’‘El Messies’ 
és objecte de concerts, 
biografies i exposicions

les commemoracions és a  Halle (Ale-
manya), on s’ha reobert al públic la 
casa natal  del compositor per mos-
trar manuscrits, pintures, gravats 
i instruments que van pertànyer a 
l’autor d’El Messies. Coincidint amb 
la data exacta de la seva mort, el fa-
mós oratori va ressonar ahir a l’aba-
dia de Westminster (Londres), en un 
concert especial amb instruments 
d’època.
 El caràcter independent, renova-
dor, solitari i en perpetu conflicte 
amb ell mateix de Händel són aspec-

tes que destaquen dues noves bio-
grafies publicades a Alemanya sobre 
el mestre del barroc, que se centren 
en els vincles entre la seva vida priva-
da i la seva creació, per un costat, i en 
l’ambient londinenca  en què va es-
criure les seves obres. Händel dona-
rà nom a un vi.
 Més de 60 òperes i oratoris inte-
gren la seva extensa producció musi-
cal. Entre les nombroses reedicions 
de discos, destaca la del tenor Rolan-
do Villazón, que ha posat la seva veu 
a l’òpera Alcina. H 33 La casa natal del compositor, a Halle, oberta al públic, ahir.
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TEATRE 3 ESTRENA

El TNC dóna veu als exiliats 
catalans a ‘La nit més freda’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

C
oincidint amb els intents 
de recuperació de la me-
mòria històrica des dels 
àmbits social i polític, i 

amb el 70è aniversari de l’arribada a 
Barcelona de les tropes franquistes, 
el teatre també tomba la vista enre-
re per recrear un passat injustament 
oblidat.  Després de l’estrena  recent 
al Club Capitol de La maternitat d’Elna, 
demà arribarà a la Sala Tallers del Te-
atre Nacional de Catalunya (TNC) La 
nit més freda, un espectacle de Teresa 
Vilardell creat a partir de textos de 
Joan Oliver, Carles Riba, Mercè Ro-
doreda i Antoni Rovira i Virgili, intel-
lectuals que, amb 500.000 persones 
anònimes més, es van veure obligats 
a traspassar les fronteres amb la cai-
guda de la Catalunya republicana. El 
muntatge, que es va estrenar al Tea-
tre Bartrina de Reus l’1 d’abril, com-
pleta una temporada del TNC que 
ha volgut recuperar les veus d’una 
generació obligada al desterrament 
(La dama de Reus, Aloma i Trueta). 
 Les vivències dels quatre autors 
citats, recollides en cartes, obres i 
poemes com Els darrers dies de la 
Catalunya republicana, d’Antoni Ro-
vira i Virgili, o  Les corrandes d’exili, 
d’Oliver, a les quals s’afegeixen pun-
tades d’Agustí Bartra, Pere Calders 
i Anna Murià, entre altres, embas-
ten la dramatúrgia, a càrrec dels ac-
tors Fina Rius, Pep Miràs, Roger Ca-
samajor, Elena Garcia, Jordi Rico i el 
músic Ricard Contreras. 
 La nit més freda del títol és la nit 

La directora, Teresa 
Vilardell, planteja una 
visió «polièdrica» del 
desterrament

L’obra parteix de
textos de Rodoreda, 
Joan Oliver, Carles Riba 
i Rovira i Virgili

emocional que comença el 1939, 
amb l’ocupació de Barcelona per les 
tropes franquistes, i prossegueix a 
l’exili i al retorn, moral o físic, a la 
pàtria perduda. «He intentat no cau-
re en els estereotips i els discursos 
previstos. Plantegem una visió po-
lièdrica perquè les experiències del 
desterrament van ser molt diverses. 
Alguns hi van aconseguir reenfocar 
les seves vides: Rodoreda es va con-
solidar i va donar un sentit a la seva 
com a escriptora; Xavier Benguerel 
es va fer ric, i Bartra i Murià es van 
enamorar», subratlla Vilardell, que 
va comptar amb la col·laboració de 
Fina Rius en la creació del muntatge 
i de Miquel Casamajor en la drama-
túrgia. 
 
UN VIATGE CAP A LA VERITAT / L’espai escè-
nic s’apuntala en una gran pantalla 
vertical de 12 metres per la qual flu-
eixen imatges al llarg de tot el mun-
tatge. «La intenció és transmetre a 
l’espectador la sensació del viatge de 
l’exiliat. La pantalla simbolitza el ca-
mí, la carretera, i als dos costats s’hi 
acumulen els objectes (maletes, mo-
bles...), alguns dels quals adquirei-
xen nous usos monstruosos», desta-
ca Alfons Flores, responsable de l’es-
cenografia. 
 La directora explica que ha enfo-
cat la història obertament, sense fil-
tres ni angles afavoridors. «L’obra, 
que parteix d’una realitat i d’un 
compromís amb el passat, és molt 
canyera. Durant la transició, la ne-
cessitat de concòrdia va impedir dir 
moltes coses, però ara ja es pot expli-
car tota la veritat i hi ha moltes ga-
nes de dir-la», assumeix. 
 A parer seu, en la vida de gairebé 
tots nosaltres «hi ha una àvia Mercè 
[Rodoreda], un oncle Antoni [Rovira 
i Virgili] o un poema que parla d’un 
fet que ens pertany col·lectivament 
i que encara supura», afirma Vilar-
dell, que ha volgut incloure en el 
muntatge el testimoni oral de dife-
rents persones anònimes i encara vi-
ves que van patir l’expatriació, «amb 
molt més desemparament que els il-
lustres autors». H33 Una escena de La nit més freda, que embasta vivències de l’exili.
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