
N ingú diria que la situació 
present s’assembli a la 
d’una nit de Sant Joan. 

Tot i això, el teatre commina el 
públic, i amb ell la societat, no di·
ré a tirar coets, però sí a prendre’s 
les coses d’una manera festiva. 
En altres paraules, la maleïda cri·
si ha enterrat les il·lusions dels il·
lusos que vam ser com si fossin 
tristes sardines, cert, però ha ar·
ribat l’hora de treure’s la careta 
de les prunes agres. 
 Això decreta el teatre. Tornen 
els colors, ja es pot reprendre el 
fil de la diversió i de l’alegria. No 
dissimular ni tapar ni amagar ni 
maquillar ni oblidar les nombro·
ses i feixugues misèries, sinó po·
sar·hi la millor cara de què dis·
posem. En això han coincidit, en 
l’obertura de les temporades res·
pectives, el Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC), el Teatre Lliure 
i els gironins de Temporada Alta, 
amb propostes de Xavier Albertí i 
de Joan Ollé. 
 Al TNC, després d’anys de re·
cerca com a comissari de l’expo·

sició del Centre de Cultura Con·
temporània de Barcelona (CCCB) 
sobre el Paral·lel que es va gua·
nyar tots els honors d’aquest 
nom, Albertí, el nou director ar·
tístic, ensenya la seva carta de 
presentació: Taxi... al TNC!. I acon·
segueix que més de 70 actors hi 
treballin com a aportació a una 
bona causa sociocultural. Caba·
ret, revista, varietés d’altíssima 
qualitat.
 Com si s’ho haguessin dit, i se·
gur que no, Lluís Pasqual decideix 
obrir temporada al Lliure amb À 
la ville de... Barcelona, l’espectacle 
de Joan Ollé sobre Barcelona, la 
de tots, la nostra, no tan sols la 
dels Jocs Olímpics. També revis·
ta i antologia, en aquest cas més 
personal, d’autor, però de to sem·
blantment festiu. 
 Per si no fos prou, Salvador 
Sunyer presenta Temporada Al·
ta amb Degustació i els germans 
Roca, i associa així el seu festival 
(que no ha perdut el caràcter ni 
la vocació però sí la denominació 
de festival teatral de Catalunya), 
als justament coronats millors 
cuiners del món. El mateix Ollé, 
especialista, com ell mateix es de·
clara, en macedònies, hi va apor·
tar els fragments que mariden 
cuina i teatre.
 ¿Lliçó? ¿Missatge? ¡I tant! ¡S’ha 
acabat el dol! H
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El TNC, el Lliure 
i el Temporada Alta 
reprenen alhora  
el fil de la diversió
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ELISENDA PONS

L’INSTITUT HOMENATJA BONNÍN
Barcelona q A la setmana de rebre un Premi Nacional de Cultura, Hermann 
Bonnín va tenir ahir un altre homenatge al Lliure de l’Institut del Teatre, la 
renovació del qual va pilotar als 70. L’actual director, Jordi Font, i el diputat 
de Cultura de la Diputació de BCN, Joan Carles García Cañizares (a la foto 
amb Bonnín), van glossar la seva figura i li van entregar un quadro de record.

Mor Toni Catany, el  
fotògraf del Mediterrani
3L’artista mallorquí va morir ahir a BCN a causa d’un infart als 71 anys

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L
a fotografia espanyola va 
perdre ahir un dels seus 
grans referents amb la mort 
a Barcelona de Toni Catany 

per un infart als 71 anys. El fotògraf 
de Llucmajor (Mallorca), on va néi·
xer el 15 d’agost de 1942, tenia un 
gran prestigi internacional després 
que inclinés la seva carrera cap al 
camp artístic un cop superats els 
seus inicis com a freelance en el món 
de la premsa. Així, va ser considerat 
per la revista Life un dels 100 millors 
fotògrafs del món.
 Estudiant de Ciències Químiques 
a la capital catalana, on es va traslla·
dar el 1960, va canviar aviat de labo·
ratori al decantar·se per la fotografia 
amb una formació autodidacta. La 
galeria Aixelà de Barcelona va aco·
llir el 1972 la seva primera exposi·
ció d’una trajectòria amb unes 200 
mostres. Anys més tard va obtenir 
el reconeixement per una sèrie de 
naturaleses mortes que el van por·
tar a exposar a França, Holanda, la 
Gran Bretanya, els EUA, Alemanya i 
el Japó. Els paisatges, la gent i la llum 

del Mediterrani són altres constants 
en una obra que va mostrar interès 
pels retrats i nus masculins, inves·
tits d’aura poètica.
  Va ser a França on ja el 1991 va 
ser nomenat Cavaller de l’Orde de 

les Lletres i les Arts a França. La seva 
obra es troba a la Biblioteca Nacio·
nal de París i al Museu d’Art Modern 
de la capital francesa. A Espanya va 
aconseguir el Premio Nacional de 
Fotografía el 2001, quan també va 

rebre el Premi Nacional d’Arts Plàs·
tiques de la Generalitat. Catany va 
lluitar els últims anys, sense èxit per 
la falta d’ajudes, per obrir el centre 
de fotografia Fundació Toni Catany 
de Llucmajor. H

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA EL 2001

33 Toni Catany, el 2002, en una exposició seva de retrats anomenada ‘El meu Mediterrani’.
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