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Després de trepitjar la llu-
na, les dinàmiques dins el
grup d’en Tintín canvien
radicalment. El reporter
rep una oferta de la televi-
sió per presentar el seu
programa i al noi li falta
temps per acceptar-la. A
partir d’aquest moment,
els companys se centren
en les seves activitats: en
Tornasol s’aboca a la cièn-
cia; els germans Dupond i
Dupont, a les investiga-
cions, i en Haddock al
whisky escocès. Julién,
que alterna l’autoria amb
l’escena, va presentar a la
Villarroel, dins del Grec
del 2006, Anitta split (pre-
mi del 50è aniversari del
Crèdit Andorrà). L’any
passat va representar Sex
n’drugs n’Johan Cruyff al
Versus Teatre (Premi Oc-
tubre 2006). Tot i que el ju-
rat declari deserta la beca
per assistir al Theaterfo-
rum de Berlín, celebra la
qualitat de les 54 obres
presentades i destaca, en
qualitat d’accèssit, Sushi,
de Mar Monegal. El premi
Romea ha descobert au-
tors: Jordi Silva (Ja en tinc
30!), Marc Rosich (Sura-
baya) o Gerard Guix (Ce-
mentiri 3.0). Totes aques-
tes obres s’han vist la tem-
porada següent sota el pa-
raigua de Focus. Un altre
cop la lectura del manifest
no ha estat unitària. L’As-
sociació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Cata-
lunya ho va celebrar a
Montjuïc recordant Palau i
Fabre i Rodoreda, i la Fun-
dació Romea va repetir
l’acte una hora i mitja des-
prés als peus de la Xirgu.

Es repeteix la lectura per duplicat del manifest del Dia Mundial del Teatre

Josep Julién guanya el premi Romea

● El Romea va fer sentir el Dia Mun-
dial del Teatre convidant a tothom a co-
nèixer les seves intimitats. Els seus 145
anys d’existència es palpen en cada ra-
có: recorrent els seus passadissos es-
trets, pujant per l’escenari o travessant
el pati de butaques. I també el fantasma
de Margarida Xirgu, tan present en tot
el Teatre Romea. L’actor Carles Canut,
un dels encarregats de guiar el públic,
assegurava que l’ha sentida sovint en-
tre vestidors.

Un dels atractius del recorregut era
trepitjar l’arena de l’escenari, espargi-
da per tota l’escenografia de Los per-
sas, l’obra que està actualment en car-
tellera. «Mireu el pati de butaques,
imagineu-vos per un moment que es-
teu actuant, què sentiríeu si molts ulls
us estiguessin mirant», preguntava

● L’actor Josep Julién és el guanyador del Pre-
mi Fundació Romea amb Hong Kong Had-
dock, una peça que homenatja el capità Had-
dock, company d’aventures de Tintín. L’accès-

Un detall de l’exposició de vestuari que rebia els visitants al Romea, ahir. / MARC LLACH

● L’Associació Catalana
d’Escoles de Teatre
(ACET) també va utilitzar
el Dia Mundial del Teatre
per reivindicar un espai
dins del Departament de
Cultura i Educació. Dime-
cres a la tarda van llegir un
manifest a la plaça dels
Àngels de Barcelona en
què evidenciaven el pes
dels centres (les escoles
federades tenen 3.000
alumnes cada any) i cons-
tataven la necessitat d’ho-
mologar els estudis que
s’ofereixen en escoles
com ara El timbal, Nancy
Tuñon, Berty Tovias,
Col·legi Teatre de Barce-
lona o El Galliner de Giro-
na.

Pel gerent de l’ACET,
Xavier Padullés, és im-
prescindible una regulació
que valori el treball que es
fa en determinades escoles
de teatre. El gerent entén
que hi ha molts nivells
d’escoles privades de tea-
tre. Padullés afirma que
cal un document oficial
«en aquesta societat meri-
tocràtica» que podria per-
metre accedir a beques.
L’Institut del Teatre (IT)
valora la reivindicació
cordialment entenent que
la demanda d’estudi no
s’equipararia amb la seva
llicenciatura. L’ACET té
una reunió programada
amb el secretari general de
Cultura la setmana vinent.

JORDI BORDES / Barcelona

Carles Canut. Just al costat de l’esce-
nari hi ha l’antic camerino d’una de les
millors actrius tràgiques del segle XX,
Margarida Xirgu, la mateixa que té de-
dicada una estàtua prop del Romea i on
Emma Vilarasau va llegir ahir el mani-
fest de Robert Lepage. Els altres came-
rinos són tal com els pinten a les pel·lí-
cules: un lloc de trobada per als actors
que es preparen per donar-ho tot a l’es-
cena sense que els nervis els facin per-
dre els papers. «Aquí és on fem vida»,
comentava Canut. Per passar d’una
banda a l’altra de l’escenari els actors
han de fer una cursa arriscada que re-
corre les entranyes del teatre, a sota
mateix de l’escenari. Un indret que
guarda telers, varals de llum i altres
elements que recorden que el Romea
és memòria viva del teatre del segle
passat.

sit del premi, que es convoca biennalment, és
per a Mar Monegal –una infermera d’urgències
a l’hospital del Mar– per la seva obra Sushi. El
veredicte es va fer públic al vespre com a colo-
fó dels actes que la Fundació Romea va orga-

nitzar amb motiu del Dia Internacional del Tea-
tre. Per segon any, hi va haver la lectura del ma-
nifest internacional per duplicat a Barcelona.
L’Associació d’Actors i Directors lamenten la
situació precària, encara, del sector.

Les entranyes del Teatre Romea
MARIA SOLDAN

Les escoles
de teatre volen
una regulació
que les legitimi

● Pocs intèrprets en la in-
dústria del cinema són ca-
paços de fer història en el
seu primer paper. Richard
Widmark, gràcies a l’as-
sassí Tommy Udo d’El pe-
tó de la mort (1947), ho va
aconseguir, als 32 anys.
Nascut el 26 de desembre
del 1914 a Sunrise (Minne-
sota, EUA) i mort aquesta
setmana als 93 anys, Wid-
mark es va convertir en una
estrella de la nit al dia grà-
cies a un dolent repel·lent i
inquietant, amb un riure

d’allò més particular, que
va marcar per sempre la se-
va carrera. «Aquest maleït
riure!», va dir el 1961.
«Durant els dos anys se-
güents a la pel·lícula, no em
van permetre ni somriure.
El personatge era una bès-
tia ridícula.» En el film, el
personatge de Widmark lli-
gava una anciana a la seva
cadira de rodes amb el ca-
ble d’un llum i l’empenyia
a la mort llançant-la per
unes escales. Aquest paper
li va reportar un Globus
d’Or i la seva única candi-

datura a l’Oscar, com a mi-
llor actor secundari. Així es
va convertir en un dels ac-
tors més representatius del
Hollywood posterior a la
Segona Guerra Mundial,
en la qual no va participar,
tot i haver-ho sol·licitat tres
vegades, perquè tenia un
timpà perforat.

Va actuar en més de se-
tanta pel·lícules al llarg de
més de quatre dècades a
Hollywood, i va tocar tots
els gèneres: el western, el
cinema bèl·lic, el suspens i
fins i tot el terror. Pel·lícu-

les com ara Pánico en las
calles (1953), d’Elia Ka-
zan; Un rayo de luz (1950),
de Joseph L. Mankiewicz, i
Noche en la ciudad (1951),
de Jules Dassin, el van con-
sagrar com a actor de fama
mundial. Després de l’èxit
de la seva primera cinta, va
semblar que s’encasellava
en els papers d’herois tur-
mentats i personatges anti-
socials, tot i que ell sempre
va admetre que avorria la
violència.

A partir de la dècada de
1960 la seva carrera va

prendre nous rumbs grà-
cies al paper de Jim Bowie
a El Álamo, de John Way-
ne, al del coronel Tad Law-
son a Vencedors o ven-
çuts?, de Stanley Kramer, i
a aparicions en films com
ara El gran combat, de
John Ford, Assassinat a
l’Orient Express, de Sid-
ney Lumet, i Del presidi a
primera pàgina, en què va
tornar a col·laborar amb
Kramer. El seu últim tre-
ball va ser El color de la
ambició, el 1991, amb John
Cusack.

Adéu a un dels dolents més inquietants
EL PUNT / Los Angeles

El Sant Andreu
Teatre reforça la
presència de
ballarins catalans
a Barcelona
● Barcelona. Vuit com-
panyies emergents i ar-
tistes novells de Barce-
lona participen en la
cinquena edició del
Dansat, festival de dan-
sa de Sant Andreu, que
se celebra al teatre mu-
nicipal del districte des
de dimecres fins a diu-
menge. Thomas Noo-
ne, coreògraf resident
al Sant Andreu Teatre
(SAT) i impulsor del
festival, ha remarcat
l’interès d’aquesta edi-
ció a reforçar la creació
contemporània que es
fa a Catalunya, per la
qual cosa hi estan invo-
lucrats creadors i balla-
rins de Barcelona. Un
altre dels interessos és
presentar un cartell de
dansa obert a altres dis-
ciplines que interessi
també a l’espectador
general, que ajudi a
trencar l’hermetisme de
la dansa contemporà-
nia. Aquest vespre es fa
el combinat de grups
amb les companyies
Contrapunctus Dance-
port, Kenzo Kusuda,
Pisando Ovos i Sharon
Fridman. El cartell es
completa amb Increpa-
ción Danza, que estrena
demà a l’Estat Brevia-
rio, o la proposta de
dansa familiar i juvenil
de Da.te Danza, amb
Hijos de las estrellas,
per a diumenge. / EL

PUNT

El cinema català,
més a prop dels
programadors
internacionals
● Barcelona. Catalan
Films and TV ha orga-
nitzat un programa de
visites per acostar els
directors i programa-
dors de certàmens in-
ternacionals de cinema
a la realitat cinemato-
gràfica catalana. Ahir
van ser a la ciutat els
responsables de la
Quinzena dels Realit-
zadors, una de les sec-
cions més prestigioses
adscrites al festival de
Canes. El seu secretari
general, Christophe Le-
parc, va assenyalar que
hi ha un especial interès
en la filmografia catala-
na, «perquè resulta que
és una de les més dinà-
miques del país i amb
les propostes més arris-
cades». / X.A.


