
espectacles / cultura DISSABTE
54 9 DE NOVEMBRE DEL 2013

Maleït 
novembre

E
l novembre és el mes dels 
morts. Un mes gris, il·
luminat tot just per l’esti·
uet de Sant Martí (excepte 

aquest any, és clar, en què estiu i es·
tiuet s’uneixen sense data clara 
d’entrada ni sortida). Al record dels 
que se’n van anar s’hi uneix ara el 
dolor dels que se’n van, dels que se 
n’acaben d’anar, ja aquesta prime·
ra setmana. 
 Fa cinc dies moria Pere Pinyol, 
un dels més emprenedors i més sa·
vis que he conegut en aquest ofici 
dels meus pecats. Unit fins a les seves 
últimes hores a la direcció del Tea·
tro Circo Price de Madrid, el recordo 
creador d’esdeveniments extraordi·
naris als quals s’entregava amb una 
imaginació desbordant. Ell va ser el 
productor d’El cazador de leones de Ja-
vier Tomeo (un altre absent, ¡ai!) que 

vaig estrenar l’any 1993 al Mercat de 
les Flors i que vaig assajar a París per·
què allà residia el seu director, Jean-
Jacques Préau (un altre absent, ¡ai!). 
Em veig assegut al costat de Pinyol, 
Tomeo i Préau (grans tots tres, pel 
que fa l’aspecte físic i al talent) en un 
petit bistrot de la Rue de l’Odeon, al 

davant del teatre on assajàvem. Re·
cordo el cor de riallades que aixeca·
ven tots tres alhora i el comentari de 
Pinyol a tots els que es giraven sor·
presos: «¡Som artistes. I som feliços!». 
Em recordo feliç jo també pel privi·
legi de ser un a la seva taula i un en el 
seu equip. Pere Pinyol va ser l’artífex 
d’aquella producció que, em consta, 
estimava i va estimar sempre, com 
jo, de manera especial. És moment 
de dir: «Gràcies, Pere, per tant i tant 
i tant».

Amparo Rivelles, actriu

I fa 48 hores ens ha deixat també 
Amparo Rivelles, actriu. Així vo·
lia que la definissin: actriu, simple·
ment. (Aquest mateix matí de dis·
sabte poden retre·li homenatge a la 
capella ardent que s’ha instal·lat al 

Josep Maria Pou
ACTOR I DIRECTOR DE TEATRE

Al record dels 
que se’n van anar s’hi 
uneix el dolor dels que 
se n’acaben d’anar

Teatro Alcázar de Madrid, des de les 
10 del matí fins a les 5 de la tarda).  
Vaig treballar amb ella en un parell 
de pel·lícules. Hauria volgut fer·ho al 
teatre, però no hi va haver ocasió. A 
Hay que deshacer la casa, vaig tenir la 
sort d’estar no només amb ella sinó 
amb una altra de les grans, Amparo 
Soler Leal, que també va morir en les 
albors del novembre. 
 Les dues Amparo –les meves du·
es amparos– desaparegudes amb tot 
just 12 dies de diferència. Maleït no·
vembre.  Recordo el cor de les seves 
riallades als descansos d’aquell ro·
datge. I em recordo pensant, encara 
que no ho verbalitzés: «¡Som artistes. 
I som feliços!» 
 És moment de dir: «Gràcies, Am-
paros, per tant i tant i tant». I que 
s’uneixin al cor tots els que les van 
estimar i les van admirar. H

puntsa

ESCRIPTOR MALALT

Fernando Arrabal 
«millora» però 
segueix ingressat
L’escriptor espanyol Fernando Ar·
rabal, de 81 anys, hospitalitzat di·
jous a París per un accident cere·
bral, «millora» i «recupera totes les 
seves facultats», però seguirà inter·
nat per sotmetre’s a exàmens com·
plementaris, va afirmar ahir el seu 
agent. Arrabal «no para de fer bro·
mes, cosa que mostra bé que el seu 
estat d’ànim és bo i que té ganes de 
recuperar·se com més aviat millor», 
va assenyalar la representant.

PREMI LITERARI

Andreu Martín 
guanya el Ciutat 
d’Alzira de novel·la
L ’ e s c r i p t o r  A n d r e u  M a r t í n 
(Barcelona, 1949) va guanyar el pre·
mi Ciutat d’Alzira amb Les escopina-
des dels escarabats, una novel·la negra 
que s’endinsa en un escenari de crisi 
i corrupció que gira al voltant de l’as·
sassinat violent de dos socis d’una 
assessoria financera. Aquest se suma 
a altres guardons de l’autor, com el 
Hammet i el Pepe Carvalho. 


