
23culturaara DIJOUS, 5 DE GENER DEL 2012

OPINIÓ

Guillem d’Efak,
Pep Tosar i el

micromecenatge

SANTI FONDEVILA

Pep Tosar, director del Cír-
col Maldà, és el responsa-
ble d’un teatre poètic de
gran qualitat que barreja
amb sensibilitat la veu i la

paraula amb la música i uns espais
escènics senzills i evocadors. Tosar
ha donat la mesura del seu gran ta-
lent amb exquisits espectacles com
Esquena de ganivet, sobre el poeta
Damià Huguet; La casa en obres, so-
bre Blai Bonet; Somni de somnis, so-
bre Tabucchi, o aquella txekhovia-
na creació, Molts records per a Iva-
nov, que va guanyar el premi de la
crítica 2009 a la millor direcció.

Tosar porta endavant els seus
propis projectes, en bona part per-
què els teatres públics no s’han inte-
ressat pel seu treball, que paradoxal-
ment escau justament en aquestes
institucions teatrals. I heus aquí que
ara està intentant aixecar un espec-
tacle sobre el músic i poeta Guillem
d’Efak, i a la recerca de finançament
ha pujat al carro del micromecenat-
ge. Qualsevol pot donar suport a
aquesta creació aportant 10, 25, 50,
100 o 500 euros i ser recompensat
amb entrades per a l’espectacle. A la
web que gestiona aquest microme-
cenatge, Verkami, expliquen el pro-
jecte i el destí dels diners. Si no s’as-
soleix la quantitat demanada, no hi
ha càrrecs per als mecenes. Jo enco-
ratjo els lectors a fer possible aquest
espectacle. I ho faig perquè crec en
la feina de Tosar i perquè D’Efak,
amic de Josep Maria Espinàs, amb
qui forma part dels precursors de la
Nova Cançó, i cofundador de La Co-
va del Drac i La Cucafera, pot ser per
a molts un descobriment.

El traspunt

CINEMA

La família Thatcher no vol
veure ‘La Dama de Hierro’

Avui s’estrena La Dama de Hierro,
la pel·lícula que retrata la figura de
Margaret Thatcher, amb Meryl
Streep com a protagonista. La fa-
mília Thatcher ha rebutjat la invi-
tació a la première de Londres.

cietat britànica, tot i que l’ex-pri-
mera ministra també genera grans
adhesions.

En un gest significatiu, la família
Thatcher va declinar la invitació per
assistir a la première de la pel·lícula,
que es va fer ahir a Londres, amb
l’assistència de l’equip del film al
complet. Tot i que la directora ha
defensat que el guió està inspirat en
l’autobiografia de Carol Thatcher,
filla de la líder conservadora, i que
els familiars de Thatcher van ser els
primers convidats a veure el film
acabat, la seva família no ha volgut
saber res de la pel·lícula. Tampoc ha
caigut bé entre els col·laboradors
més propers de Thatcher que han
vist la pel·lícula la insistència a fer
explícita la demència senil dels seus
últims anys, tot i que els responsa-
bles del film argumenten que s’ha
fet amb respecte i dignitat.

Polèmiques a banda, la pel·lí-
cula està captivant la premsa es-
pecialitzada a tot el món per la
caracterització de Thatcher que
fa Meryl Streep, una de les ac-
trius més apreciades del firma-
ment cinèfil, que no ha dubtat a
ficar-se en la pell d’un dels polí-
tics més polèmics. Fitxada per
Phyllida Lloyd, que ja havia tre-
ballat amb ella al musical Mam-
ma mia!, Streep recrea el perso-
natge amb una convicció que l’as-
senyala com a més que probable
aspirant a l’Oscar a millor actriu.
Seria la seva dissetena nomina-
ció, un rècord absolut al qual s’ha
d’afegir l’Ós d’Or honorífic que
Streep recollirà el 14 de febrer al
Festival de Berlín.

Actors polititzats
Meryl Streep no és la primera ac-
triu que encarna un famós polític
o líder d’una nació. Sense sortir
del Regne Unit, Helen Mirren es
va posar a la pell d’Elisabet II a
The queen, de Stephen Frears,
una mirada poc complaent a la fa-
mília real anglesa durant la crisi
provocada per la mort de Lady Di.
En aquella cinta Michael Sheen
interpretava el primer ministre
Tony Blair. Curiosament ja ho
havia fet abans, al telefilm The de-
al, i ho tornaria a fer a La relació
especial, un film sobre la relació
de Blair amb Clinton i Bush.

La figura del president dels Es-
tats Units és segurament el càr-
rec polític que s’ha representat
més vegades al cinema: Henry
Fonda a El jove Lincoln, de John
Ford, Anthony Hopkins a Nixon,
d’Oliver Stone... El següent serà
Daniel Day-Lewis a Lincoln, un
film que prepara Spielberg.

No cal anar tan lluny per tro-
bar-ne exemples: Fermí Reixach
i Pere Ponce interpreten dos pre-
sidents de la Generalitat a 14
d’abril: Macià contra Companys,
i Jorde Dauder feia de president
de la Segona República a Azaña. I
per descomptat, cal no oblidar-se
de Hitler. La hipnòtica interpre-
tació que Bruno Ganz fa del líder
nazi a El hundimiento és història
del cinema.e

XAVI SERRA
BARCELONA. Margaret Thatcher és
un dels personatges més controver-
tits de la política britànica del segle
XX. Era d’esperar, doncs, que la po-
lèmica acompanyés la primera
pel·lícula que s’ha atrevit a abordar
el personatge. La Dama de Hierro,
de la directora britànica Phyllida
Lloyd, és una de les cintes més espe-
rades al Regne Unit. Episodis de la
carrera de Thatcher com la Guerra
de les Malvines o el dur enfronta-
ment amb els sindicats dels miners
són encara ferides obertes a la so-

Una pancarta d’admiradors de Meryl Streep tapava el cartell de la pel·lícula La Dama de
Hierro durant la première celebrada ahir a Londres. AFP PHOTO / LEON NEAL

Meryl Streep encarna l’ex-primera ministra britànica

Polèmica
A l’entorn de
Thatcher no
agrada que el
film expliciti la
senilitat de la
DamadeFerro


