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ARA QUE NO S’OFENGUI NINGÚ
JUANJO SÁEZ

El FADfest arrenca amb una
exposició del millor disseny

apuntsculturals

FADexpo mostra finalistes i guanyadors del premis
FAD d’arquitectura, com el Media-TIC. XAVIER PADRÓS

DISSENY

El Foment de les Arts i el
Disseny va donar ahir el
tret de sortida al FADfest.
L’esdeveniment neix al
voltant de premis com els
Laus, Delta i Sebastià
Gasch, que per primera
vegada s’entregaran els
mateixos dies. L’exposi-

ció El millor disseny de
l’any, una ruta pels edifi-
cis premiats pel FAD o la
visita a tallers de disse-
nyadors són algunes de
les propostes per divul-
gar el disseny. El FADfest
inaugura també el Barce-
lona Design Festival.

Sandra Bruna, deu anys
com a agència literària

EDITORIALS

Sandra Bruna compleix
deu anys com a agent li-
terària i al capdavant de
del projecte que porta el
seu nom. Va néixer amb
l’objectiu de representar
autors en llengua catala-
na dedicats a la no-ficció

i actualment representa
170 escriptors, com ara
Rafael Vallbona, Martí
Gironell i Bea Cabezas.
Sandra Bruna Agencia
Literaria celebra els “10
anys viatjant junts” amb
una festa a Luz de Gas.

Sant Sebastià serà capital
europea de la cultura el 2016

La platja de la Concha és una de les icones
de la ciutat basca. DOMINIQUE FAGET / AFP

CAPITAL CULTURAL

Sant Sebastià i Wroclaw
(Polònia) seran les capi-
tals europees de la cultu-
ra el 2016. Entre les set-
ze candidates, el jurat va
triar la basca pel seu es-
forç per “superar la histò-
ria de violència”, segons
va apuntar Manfred

Gaulhofer, president del
comitè de selecció. El
projecte per convertir-se
en una “Donostia oberta
al món” preveu utilitzar
una rèplica d’un vaixell
antic, un tren i un circ en
gira com a “ambaixades
itinerants”.

FESTIVAL GREC 2011

Claudio Tolcachir fa un concentrat
de ‘Todos eran mis hijos’

El director argentí Claudio Tolca-
chir dirigeix per primer cop un
elenc espanyol a Todos eran mis hi-
jos, una versió més curta i intensa
del clàssic d’Arthur Miller sobre la
família i els secrets enterrats.

desestructurar-los una mica, por-
tar-los a un terreny de trepitjar-se,
de veritat. De vegades als grans tex-
tos els vols donar grans intencions,
i no cal”, hi va afegir l’ex-Serrano
Fran Perea.

Miller va escriure l’obra el 1947 i
ja conté els temes que després faria
créixer a Mort d’un viatjant i pels
quals seria víctima de la caça de brui-
xes de McCarthy als anys cinquanta:
l’engany del somni americà i la críti-
ca a la hipocresia del gran estament
social, la família. A Todos eran mis hi-
jos, Joe Keller n’és l’emblema: és un
empresari d’èxit que fa negoci apro-
fitant la Segona Guerra Mundial i és

un pare de família que amaga un pe-
cat que li esclata als morros. El seu
fill, un jove idealista que torna de la
guerra enamorat i havent perdut un
germà al conflicte, és el que haurà de
decidir si el vol descobrir.

“Per Miller, la família és una pre-
só i un aixopluc alhora –explica Hi-
pólito–. L’obra es fa preguntes so-
bre temes ètics i personals, però no
té moralitat, ni personatges arque-
típics; fa que l’espectador es pre-
gunti què faria en la seva situació”.
L’obra aconsegueix que el públic es
posicioni a favor i en contra dels uns
i els altres constantment. La realitat
té moltes cares, i totes lletges.e

LAURA SERRA
BARCELONA. El gran tema de la dra-
matúrgia nord-americana és la fa-
mília, i també ho és per a l’autor i di-
rector argentí Claudio Tolcachir,
que l’ha posat de cap per avall en els
seus últims muntatges, les alabades
La omisión de la familia Coleman i El
viento en un violín. Així que no és es-
trany que Tolcachir acceptés la pro-
posta de Mario Gas de dirigir una de
les peces claus d’Arthur Miller, To-
dos eran mis hijos, al Teatro Español
de Madrid i amb un repartiment
també espanyol. Cent bolos des-
prés, l’espectacle aterra al festival
Grec, al Teatre Poliorama, des
d’avui fins al 31 de juliol.

No cal dir que el talentós director
ha portat l’aigua al seu molí i ha ar-
gentinitzat la proposta. D’entrada,
l’ha escurçat a la meitat (dura una
hora i mitja) i li ha donat l’agilitat de
diàlegs que tenen les obres que ell
escriu per a la seva companyia, Tim-
bre 4. “Tolcachir va dir als assajos
una frase que a mi em va encantar.
Quan ho teníem tot acabat i mun-
tat va dir: «Està molt bé, però enca-
ra hi queda una mica de teatre». Ai-
xò defineix molt bé com vol fer tros-
sets de vida, de realitat, que la gent
tingui la sensació d’estar espiant
què passa a la casa de la veïna més
que en una butaca de teatre”, expli-
cava, entregat, el protagonista, l’ac-
tor Carlos Hipólito. “Es tracta de
perdre el respecte als grans textos,

Carlos Hipólito i Fran Perea, amb Manuela Velasco i Gloria Muñoz,
protagonitzen una obra estrenada la tardor passada a Madrid. J.P. LEDOS

El director ‘argentinitza’ una de les grans obres d’Arthur Miller


