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wEl col·leccionista d’art i es-
criptor holandès Han Nefkens
promou, des de la seva funda-
ció, la Beca de Creació Literà-
ria amb l’objectiu de donar
l’oportunitat a un jove escrip-
tor de publicar un llibre. L’es-
tudiant becat cursarà durant
un any el màster de Creació
Literària de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) i l’obra
que escrigui en aquell període
serà publicada per Alfabia. El
guanyador del concurs serà
escollit per un jurat format per
l’escriptor mexicà Juan Villo-
ro, la guionista Lourdes Igle-
sias i el periodista i escriptor
Ignacio Vidal-Folch. Nefkens
va manifestar ahir a la presen-
tació del projecte que quan ell

va arribar a Barcelona, la ciu-
tat el va rebre amb els braços
oberts, i per això vol “retornar
alguna cosa a la ciutat”. En
aquest sentit, va declarar que
la beca “ajudarà aquells es-
criptors joves que, atabalats
pels diners, no escriuen” i va
afegir que “l’art i la literatura
són béns vulnerables i tots els
que puguem hem d’ajudar a
desenvolupar-los”. La beca,
per a estudiants amb conei-
xement de llengua castellana
i menors de 34 anys, inclou
una dotació econòmica
(15.600 euros) per costejar
l’estada a Barcelona, el preu
de la matrícula del màster i
la compra de 500 exemplars
del llibre. / A. Garrido

wL’expresident de la SGAE,
Teddy Bautista, va reclamar
ahir al jutjat una indemnitza-
ció d’1,8 milions d’euros per
haver “renunciat” al càrrec
el juliol passat. En canvi, la
societat d’autors considera
que va dimitir i només li re-
coneix la possibilitat de co-
brar 675.000 euros, una xifra
que dobla el sou anual que
tenia Bautista al capdavant
de la institució. / Efe

Carmen Maura va guanyar ahir el
Cèsar a la millor actriu secundà-
ria pel paper a Les femmes du 6e
étage. de Philippe Le Guay. Mau-
ra, que ja va ser nominada en una
altra ocasió per La alegría está en
el campo, es va imposar a Zabou
Breitman (L’exercice de l’État),
Anne Le Ny (Inouchables), Noé-
mie Lvovsky (L’Apollonide), i
Karole Rocher (Polisse). “Estic
molt orgullosa de ser una actriu
espanyola, però sento que formo
part de la família del cinema fran-
cès i m’agrada”, va declarar Mau-
ra. / Agències
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Ja se sap, el teatre comercial
ben entès té coses com aquesta:
El tipo de la tumba de al lado. El
llarg ofici i el bon olfacte li van
permetre a l'actor francès Alain
Ganas la divertida adaptació de
la novel·la Grabben i graven
bredvidde la suecaKaterinaMa-
zetti, un èxit planetari que arri-
ba en la versió castellana de
Josep Maria Pou, com diu el

programa. Laura, una bibliotecà-
ria viuda, i Pablo, un rústic gran-
ger, freqüenten el mateix indret
d'un cementiri. La presència de
la dona és una nosa per a l'ho-
me. La presència de l'home és
vista amb indiferència per la do-
na. Un dia, però, es miren, se
somriuen i amb els estira i arron-
sa de rigor, ja la tenen muntada.
Una història romàntica? Una

aventura sentimental, com tan-
tes? Un amor impossible? Kate-
rina Mazetti va aconseguir ex-
plorar amb intel·ligència i bon
humor les previsibles incidèn-
cies que podien donar-se en
una relació com aquesta, i Alain
Ganas les va dotar d'una agilitat
esplèndida demanera que el re-
lat escènic no patís ni un solmi-
nut de defalliment. El fet que la
versió teatral de la comèdia fos
feta per un actor i que el text ar-
ribés a les mans d'un director,
amb una àmplia experiència ac-
toral, suposo que és una
circumstància determinant per
veure que a El tipo de la tumba
de al lado hi ha una direcció de
Pou excel·lent. És un d'aquells
treballs on precisament no es
veu la mà del director, atès que
tot es produeix amb una natura-
litat i simplicitat remarcables.
Ara bé, que una parella s'hagi
de moure una hora i mitja per
una escenografia esquemàtica

(Ana Garay) gairebé nua, feta
d'espais oberts, simplement
al·lusius, demana unes estratè-
gies subtils i una imaginació
molt desperta –per dictar els
moviments dels intèrprets–,
que Pou exhibeix a vessar.
Val a dir que el director ha

comptat amb una parella pro-
fessional del tot experimenta-
da: una actriu tan solvent, se-
ductora i expressiva comMari-
bel Verdú, ben exigent a l'hora
d'acceptar papers que defugen
la pura banalitat, i amb l'actor
Antonio Molero, que ha inter-
vingut en sèries televisives de
gran èxit, i recentment en el
muntatge teatral d'Un Dios sal-
vaje de Yasmina Reza. L'única
objecció important que goso po-
sar a l'espectacle és el caràcter
asimètric de la interpretació.
Mentre la Laura de Maribel
Verdú és un personatge seduc-
tor, desinhibit i convincent,
ajustat al perfil professional
que li han donat l'autora i
l'adaptador, el Pablo d'Antonio
Molero se'ns presenta com un
home d'un caràcter rupestre
exagerat, amb un llenguatge
massa elemental i una dicció ac-
centuadament primària –i so-
vint inintel·ligible–, tot plegat
unamica artificial i del tot inne-
cessari per accentuar el con-
trast cultural de la parella. L'en-
cant, la simpatia i la bona traça
de Maribel Verdú sempre dei-
xarà enrere el partenaire de la
comèdia sigui qui sigui.c
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