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La campanya 
‘Escena 25’ 
regala 
entrades  
als joves 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Amb la finalitat d’incentivar el 
 consum d’arts escèniques per  
part dels joves –el col·lectiu més 
esquiu–, ahir es va presentar a 
Barcelona la campanya Escena 25, 
que durant aquest mes d’octubre 
permetrà a les persones d’entre 18 
i 25 anys anar gratis a algun espec-
tacle (de teatre, dansa, circ o músi-
ca) que ells elegeixin a l’inscriure’s a 
la web www.escena25.cat, fins a un 
màxim de 25 euros. Si la funció val  
més, hauran de pagar la diferència 
i si el cost és inferior poden optar 
a un altre espectacle fins a comple- 
tar els 25 euros. A la iniciativa, que 
ha estat impulsada per la conselle-

ria de Cultura de la Generalitat, s’hi 
han sumat 70 teatres, auditoris i sa-
les de concerts de tot Catalunya i la 
llista podrà augmentar durant els 
pròxims dies. 
 «La nostra  intenció és posar els jo-
ves al circuit de les arts escèniques, 
incentivar-ne el consum», va decla-
rar el conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, que va recórrer a les es-
tadístiques per justificar la campa-
nya. En els hàbits d’aquest segment 
de la població –i passa el mateix 
en països com França–, l’últim es-
glaó l’ocupa l’assistència a especta-
cles escènics (el 28%), davant el fet 
d’escoltar música (99%), la lectura 
(66%), el cine (60,8%), els videojocs 
(55%), els concerts (49%) i les exposi-
cions (34%). Els costos de la promo-
ció recauran en els mateixos equi-
paments. H  

ARTS ESCÈNIQUES

Les persones de 18  
a 25 anys disposen  
de 25 euros per assistir  
a funcions i concerts  
al llarg d’aquest mes

É
s el cansament o és que ja he 
vist mil vegades la mateixa 
pel·lícula, però d’un temps 

ençà vivo sin vivir en mí pel que fa als 
premis literaris. Ja no són el que 
eren. O sí que ho són i el que ha can-
viat és un servidor. Ho dic ara, que 
en uns dies sabrem qui guanyarà el 
premi Nobel de literatura, el Plane-
ta, l’Herralde i no sé quants més. 
Quan era un xitxarel·lo en això del 
periodisme cultural, sentia  un pes-
sigolleig especial els dies previs a la 
concessió. Les apostes, la conyeta, 
la sorpresa, la festassa, tot ajudava 
a disfrutar d’uns dies més o menys 
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excitants. Però han passat els anys, 
i ha arribat l’escepticisme, la crisi, 
i la certesa  que no s’ha canviat el 
guió. Deu ser perquè, fa uns dies, 
un dels premis amb més glamur, 
de tan negre que és, gairebé es que-
da a les fosques; que ja s’ha pres 
com a costum concedir el guardó a 
escriptors de l’editorial que els or-
ganitza; que dubto de la resposta 
comercial de la majoria d’ells; que 
en ocasions els guanyen autors de 
sèries els protagonistes de les quals 
coneixem tots, així que ens podem 
imaginar la cara dels membres del 
jurat en les deliberacions; que tro-

bo a faltar les batalletes de José 
Manuel Lara Hernández en aquells 
divertidíssims dinars previs a l’en-
trega del seu planetari trofeu; que 
ja em veig una altra vegada llen-
çant-me de cap a la Viquipèdia per 
saber qui nassos és el nou guanya-
dor del Nobel perquè l’Acadèmia 
Sueca ha decidit tornar a ser políti-
cament correcta; o deu ser perquè 

potser ja va sent hora que tanquem 
la majoria d’aquests premis co-
mercials i pensem a apostar per 
aquells que s’entreguin a obres pu-
blicades com passa en països limí-
trofs al nostre, que, sincerament, 
crec que ha arribat el moment 
d’aplicar un ERO davant tant de 
guardó. I si el problema que hi ha 
és que ja no saben a qui concedir-
los, no es tallin, posem una clàusu-
la en les bases i deixem oberta la 
porta a la possibilitat de repetir 
guanyador. Com a mínim nosal-
tres, els periodistes, ja tindríem 
gairebé tota la feina feta. H

És necessari 
aplicar un ERO 
davant de tant guardó 
literari comercial

NOVA AVENTURA DEL GAL IRREDUCTIBLE

trair l’estratègia de màrqueting. 
L’aventura promet faldilles esco-
ceses i més dones que en números 
anteriors. Però fins aquí van arri-
bar les confidències.

EXPOSICIÓ / Astèrix també farà una 
volta per la Biblioteca Nacional de 
París, que des del 13 d’octubre fins 
al gener dedicarà una exposició als 
irreductibles gals. I a principis del 
2015 arribarà als cines una nova 
pel·lícula d’animació en 3D dirigi-
da per Louis Clichy.
 Mentrestant, Ferri i Conrad ja 
han començat a pensar en la prò-
xima història, que es desenvolupa-
rà al poblet i abordarà «temes més 
contemporanis». Uderzo, que no 
ha volgut que el seu heroi abando-
ni l’escena amb ell, com li va passar 
a Tintín quan va morir Hervé, n’es- 
tà convençut: «Astèrix em sobre-
viurà» . H

Amb 54 primaveres, Astèrix se-
gueix tan fresc. No li ha sortit cap  
arruga i va camí de ser immortal. 
El personatge de còmic més venut 
del món –352 milions d’exemplars 
fins ara– ha aconseguit la gesta de 
sobreviure els seus progenitors, Re-
né Goscinny, que va morir el 1977, 
i Albert Uderzo, de 86 anys. Ahir, el 
cèlebre dibuixant va beneir el pri-
mer àlbum elaborat pels succes-
sors del tàndem que va crear l’ir-
reductible gal i el seu inseparable 
company Obèlix. Astèrix i els Pictes, 
la nova aventura ambientada a Es-
còcia, arribarà el 24 d’octubre si-
multàniament en 15 països, amb 
un tiratge de cinc milions d’exem-
plars.
 A Espanya, l’editorial Salvat, 
que ha publicat tots els àlbums, en 
llançarà 25.000 exemplars en ca-
talà i 170.000 en castellà. Traduït 
a 111 idiomes, Astèrix té el rècord 
Guinness del còmic en adaptació a 
altres idiomes. 
 Aquestes xifres tan mareja-
dores han suposat una «tremen-
da pressió» per a Jean-Yves Ferri i 
Didier Conrad, guionista i dibui-
xant respectivament, que han aga-
fat el relleu d’Uderzo. Un procés 
que s’ha portat a terme amb una 
gran discreció. Tots dos van ser ele-
gits després d’un càsting en què es 
van seleccionar una desena d’artis-
tes. «Alguns ni tan sols es van veu-
re amb cor per abordar l’empresa», 
va explicar ahir Isabelle Magnac, 
responsable d’Editions Albert Re-
né (Hachette).

WHISKY I FALDILLES ESCOCESES / L’opi-
nió d’Uderzo, que va examinar les 
propostes sense saber qui les firma-
va, va ser determinant a favor de 
Ferri i Conrad, tots dos nascuts el 
1959, el mateix any que Astèrix. «El 
títol ens va seduir de seguida», va 
comentar Magnac, davant la satis-
facció d’Uderzo i de la filla de Gos-
cinny, Anne. Pictes (anaven pin-
tats) és el nom amb què els romans 

l’àlbum, el número 35 de la sèrie, i 
ha realitzat el dibuix d’Obèlix a la 
portada, firmada Conrad i Uderzo. 
Una elegant forma de culminar la 
transició.
 Sense entrar en detalls, els nous 
autors van revelar que un dels per-
sonatges viu una «història d’amor». 
«És un viatge èpic a una terra ple-
na de tradicions i història. Allà co-
neixeran aterridors guerrers i an-
tics clans de pictes i descobriran el 
whisky, les gaites, els orígens del 
mur d’Adrià i la llar del monstre 
del llac Ness», va avançar Ferri sense 

ELIANNE ROS
PARÍS

El número 35 de  
la sèrie, ambientat  
a Escòcia, tindrà 
whisky i una  
història d’amor

Astèrix sobreviu Uderzo
L’artista que va crear amb Goscinny l’heroi més venut de la història del còmic entrega el 
testimoni al guionista Ferri i al dibuixant Conrad H ‘Astèrix i els Pictes’ surt a la venda el dia 24

van batejar el poble guerrer format 
per múltiples clans a les terres d’Es-
còcia.
 Jubilat, amb «68 anys de còmic», 
el veterà dibuixant ha supervisat 

33 El dibuixant i els seus successors 8 Albert Uderzo, entre Jean-Yves Ferri (esquerra) i Didier Conrad. 
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