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� Aquests dies, la televi-
sió no es cansa de buidar
una mitja botella plena de
Coca-cola. L’anunci acla-
reix que, per al món opti-
mista, aquella ampolla
continua sent igual de re-
frescant que el dia ante-
rior, quan teòricament al-
gú va obrir-la en una fes-
tassa juvenil. La màgia de
l’envàs és que, tot i que
beu l’elefant del circ i una
parella assedegada en un
seient del darrere d’un cot-
xe aparcat en un descam-
pat a la nit, no s’acaba mai.
Aquests anuncis tan bri-
llants promouen que el te-
leespectador acabi prefe-
rint les mitges parts a les
pel·lícules. Remeten a un
univers en el qual val la pe-
na creure i viure. Estranya
paradoxa que una beguda
líder, icona de l’imperia-
lisme, regali una chispa de
la vida.

També de mitja botella
plena és la proposta de la
Fundació Coca-cola, que,
des de fa quatre anys,
munta a l’Estat el premi
Buero de teatre jove. Des
de fa dos anys, a Catalunya

hi ha el premi Ovidi. El
guanyador passa a figurar
entre els finalistes del
Buero. Dimarts, es van re-
partir els premis a l’Espai
Lliure. Les plaques no hi
eren perquè tenia faltes
d’ortografia. Ser optimista
no implica ser acurat.

L’Aula de Teatre La In-
estable 21 de Lleida ha

guanyat l’Ovidi per una
versió de Faust, Urfaust,
en què fan gala de la seva
elasticitat, i d’un vestuari
de capes fosques i penti-
nats amb gomina. L’obra,
que es va representar di-
marts, bevia de veus corals
i música a tot drap. L’Ate-
neu Cultural Joseph Ta-
verna de Tarragona va re-

bre el premi a la direcció i
a l’escenografia pel Somni
d’una nit d’estiu i Sara Co-
llado (del CE Jaume Bal-
mes) rebia el premi a la mi-
llor interpretació a La casa
de Barnarda Alba.

L’exercici no busca els
futurs actors professio-
nals, sinó que persegueix
aportar un element positiu
i de grup als estudiants
adolescents d’avui. En la
buidor d’un dissabte a la
tarda, és una alenada fres-
ca. La Coca-cola sap donar
la seva part amiga a la cul-
tura. Si fa dècades llegeix
les milers de redaccions,
ara destapa una botella al
favor teatral. Inestable 21
fa 25 anys que treballen.
Se senten en un desert, on
ningú té en compte el tea-
tre juvenil. El premi Ovidi
és un oasi que els dóna vi-
da. També Caixafòrum (la
cara amable d’una altra
icona econòmica interna-
cional que sovint no s’està
de matisos sinó de sumes i
restes) creu en el teatre per
formar persones. Parlem
de la mitja guardiola ple-
na.

Una companyia lleidatana guanya el premi Ovidi amb un versió de «Faust» i la seva cobdícia
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Mitja botella plena

Un instant d’Urfaust. / XAVIER GARCIA

Woody Allen serà investit doctor
«honoris causa» per la Pompeu Fabra
� Barcelona. El cineasta novaiorquès Woody Allen
rebrà la distinció de doctor honoris causa per la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El reco-
neixement es lliurarà el 14 de juny coincidint amb
la presència del director a Barcelona per preparar el
rodatge del seu pròxim film, que començarà a gra-
var el dia 7 de juliol. El seu film barceloní encara no
té títol, però sí que s’ha confirmat la presència de
més intèrprets, com ara Rebecca Hall, Patricia
Clarkson i Chris Messina. Allen es convertirà en la
tercera personalitat que rep aquest títol, ja que ante-
riorment ja l’han rebut Desmond Tutu i Miquel
Batllori. / EL PUNT

El festival de pallasses d’Andorra fa
presidenta d’honor Franca Ramel
� Barcelona. Franca Rame, autora, directora i actriu
còmica companya de Dario Fo, és la presidenta ho-
norífica del quart Festival Internacional de Pallas-
ses d’Andorra la Vella. Rame, però, no hi podrà as-
sistir per motius de salut. Pepa Plana és la directora
d’un certamen biennal que ha hagut de triar una
trentena d’actuacions d’entre tres-centes sol·lici-
tuds. El festival serà del 30 de maig al 3 de juny i té
un pressupost de 130.000 euros; alterna tallers i
taules rodones per potenciar la trobada entre les pa-
llasses de tot el món i les representacions. / J.B.

El premi Sant Jordi augmenta la
dotació en 15.000 euros
� Barcelona. La 48a edició del premi Sant Jordi de
novel·la –concedit per Òmnium Cultural, la funda-
ció Enciclopèdia Catalana i Edicions Proa– tindrà
una dotació de 60.000 euros, 15.000 més que l’any
passat, en què va guanyar Joaquim Pijoan amb la
novel·la Sayonara Barcelona (Proa). / EL PUNT




