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La Cubana va atendre ahir la clientela del forn Crustó

LacelebraciódelDiaMundial
delTeatres’esténatotCatalunya
JohnMalkovich ha escrit el manifest d’aquest any, que es llegirà avui a Barcelona

LLIBERT TEIXIDÓ

ALAIN GARRIDO

Barcelona

Barcelona celebra fins dimarts el
Dia Mundial del Teatre un any
més amb vocació de projectar la
seva importància a tota la socie-
tat. La jornada festiva és el di-
marts dia 27, però en caure en
dia laborable, els organitzadors
han decidit traslladar els actes
centrals almatí d’avui. I la princi-

pal novetat d’aquest any és la ce-
lebració de l’esdeveniment a tot
Catalunya, i no només a Barcelo-
na. Com va apuntar Toni Albala-
dejo, vicepresident de l’Associa-
ció d’Empreses de Teatre de Ca-
talunya (Adetca), en la presenta-
ció dels actes, “des de la plaça de
Catalunya deBarcelona volem ra-
diar elmissatge cap a tot el país”.
El tret de sortida a aquests qua-

tre dies de festa teatral va ser el

paper quemolts actors van inter-
pretar ahir lluny dels escenaris:
el de venedors de pa i coca a
forns de tot Catalunya. D’aquesta
manera, al migdia es va poder
veure a La Cubana venent pans
en forma de lesmàscares de la co-
mèdia i la tragèdia al forn Crustó
del Boulevard Rosa, i a una llarga
llista d’intèrprets del teatre cata-
là en diversos establiments, des
de Josep Julien, Roser Batalla i
Amparo Moreno a Àngels Bas-
sas, Joan Pera, Lloll Bertran i
Carme Abril. En total, un cente-
nar de fleques a tot Catalunya
vendran fins dimarts el pa i la co-
ca especial, la meitat a Barcelona
i la resta repartides per tot el ter-
ritori català. Una part de la recap-
tació anirà destinada a la Funda-
ció EsclerosiMúltiple i amés dis-
tribuiran vals de descompte per
anar al teatre.
Els actes centrals delDiaMun-

dial del Teatre es concentraran
aquest matí a la plaça Catalunya
de Barcelona amb la lectura per
part de Joan Vallès del Manifest

Internacional del Dia Mundial
del Teatre que enguany ha escrit
l’actor nord-americà JohnMalko-
vich. En el seu escrit emplaça als
seus companys de professió a “re-
flexionar sobre el que significa
l’ésser humà, i que aquesta refle-
xió sigui guiada pel cor, la sinceri-

tat, el candor i la gràcia”. Seguida-
ment, l’actriu Rosa Novell llegirà
el manifest propi de l’Associació
d’Actors i Directors Professio-
nals de Catalunya, que defensarà
el teatre com “un dels pocs actes
col·lectius que queden en la socie-
tat, ja que requereix la presència
física d’actors i espectadors”.
I després d’aquests parlaments

la jornada tindrà un caràcter més
festiu gràcies al grup d'animació
Always Drinking Marching
Band. L’AssociacióCatalana d’Es-
coles de Teatre posarà punt i fi-
nal al matí teatral amb una tam-
borinada al bell mig de la plaça
per amenitzar la jornada. Tots
els actes estaran presentats per
Pep Cruz i Mercè Arànega.c
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