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C om ja vaig insinuar fa anys 
en el meu necessari opuscle 
El odio, fuente de vida y motor 

del mundo, odiar justifica l’existèn-
cia de molta gent. Pensem en Toni 
Albà, sense anar més lluny, i la seva 
mania al que ell anomena l’estat es-
panyol que entra clarament en el 
terreny patològic. Encara que les co-
ses li van molt bé –està a sou de TV-3 
com a actor i tertulià, munta unes 
farses lamentables que a la gent li 
encanten, dirigeix un teatre i ja no 
ha d’alegrar les criatures en les co-
munions imitant Joan Carles per 
treure’s uns euros–, insisteix a pre-
sentar-se com un català subjugat, 
humiliat i ofès pels malvats espa-
nyols. Sol fer-ho a través de Twitter 
–equivalent modern del caixó  de ta-
ronges al qual s’enfilaven abans els 
tocats del bolet per compartir amb 
el món les seves profundes reflexi-
ons– i de la manera més desagrada-
ble possible. Es va superar a si ma-
teix fa uns dies, quan va celebrar el 
10è aniversari de l’11-M dient que 
l’estat espanyol –crec que la parau-
la Espanya li produeix urticària– ha 
comès més crims que tots els terro-
ristes junts.

 Un comentari tan repugnant no 
va sorprendre a ningú, perquè una 
actitud mesquina i miserable és el 
que s’espera sempre del senyor Al-
bà. Però el meu amic Xavier Rius, 
que és un independentista que pen-
sa pel seu compte, li va retreure la 
conducta des del seu diari digital e-
noticies, i va aconseguir que no sola-
ment se li rebotés el sinistre còmic, 
sinó també la seva germana Natàlia, 
que li va respondre via tuit amb la 
frase «fes-t’ho mirar que prendràs 
mal», que si no és una amenaça s’hi 
assembla molt. Tot apunta que la 
germaneta també és de traca: sa-
bem que va ser cap de premsa dels 
FGC, però amb aquest to podria tre-
ballar perfectament per a la família 
Corleone.
 Sempre he tingut la impressió 
que el nacionalisme consisteix a 
fer com que estimes el que és teu 
quan en realitat odies el que t’és 
aliè: Toni Albà n’és un exemple de 
manual. Per motius que només 
un psiquiatre molt qualificat po-
dria detectar, aquest home viu 
per odiar els seus veïns, i torpe-
dinar de passada la causa que diu 
defensar. ¿No deu estar també a 
sou del CNI? H
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33Cartell original de la comèdia de Blake Edwards.

EDUARDO DE VICENTE
BARCELONA 

E
l 20 de març de l’any 1964 
s’estrenava als Estats Units 
La pantera rosa, una comè-
dia de Blake Edwards que, 

gairebé sense voler, es va convertir 
en l’inici d’una mítica saga i va gene-
rar un personatge animat que enca-
ra avui segueix estant de moda. Mig 
segle més tard, la ciutat de Barcelona 
es disfressarà de color rosa per aco-
llir una espectacular i irrepetible 
festa d’homenatge composta per 
projeccions cinematogràfiques, ex-
posicions, música i moltes més sor-
preses. 
 El cine Aribau, el que té més afo-
rament de la ciutat en l’actualitat, 
serà l’escenari de la primera part de 
la celebració. El públic hi està citat a 
les 20.30 hores per contemplar una 
nostàlgica exposició que mostrarà 
l’evolució dels embolcalls dels mí-
tics pastissets Bimbo. Aquest brioi-
xet recobert de rosa és el producte 
llicenciat més antic del mercat es-
panyol en la categoria d’alimenta-
ció, ja que va néixer l’any 1966 i se-
gueix a la venda però farà que més 
d’un rememori la seva infància. Qui 
va firmar l’acord per crear aquest 
pastisset va ser Josep Mussons, direc-
tiu del Barça en l’època de Josep Llu-
ís Núñez, que va ser director de Bim-
bo durant uns quants anys i va cre-
ar l’inoblidable àlbum de cromos El 
porqué de las cosas. Poc després arriba-
ran els convidats més especials de la 
nit: la mateixa Pantera Rosa i l’ins-
pector Clouseau. Tots dos posaran 
en un photo call amb els espectadors 
que, l’endemà, podran descarregar 
la seva foto a la web d’EL PERIÓDICO 
DE CATALUNYA. Amenitzarà aquest 
inici de festa la Big Band de l’Escola 
L’Antàrtida que interpretarà els te-
mes més animats de Henry Mancini, 
com The pink panther o Baby elephant 
walk del film Hatari.

UN CURT ROSA AMB L’OSCAR / Les projec-
cions s’iniciaran cap a les 21.00 ho-
res amb dos curtmetratges del me-
morable programa The Pink Panther 
Show, un d’ells és The pink phink (Incor-
dio rosa), el primer que es va rodar i 
l’únic que ha aconseguit un Oscar. 
També hi haurà regals dels patroci-
nadors de l’aniversari i un sorteig de 
regals, entre ells alguns de molt es-
pecials cedits per la Metro Goldwyn 
Mayer, que ha participat també en 
l’esdeveniment facilitant el logo ofi-
cial dels 50 anys que presideix el car-
tell de l’anunci. A continuació es 
projectarà la pel·lícula original que 
va donar origen al fenomen, La pan-
tera rosa, en versió original subtitula-
da, dirigida per Blake Edwards i pro-
tagonitzada per Peter Sellers, David 
Niven, Capucine, Robert Wagner i 
Claudia Cardinale.
 La celebració al cinema s’acaba-
rà a mitjanit, però els actes tindran 
una segona part a la sala de festes 
Luz de Gas, on mitja hora més tard 
actuarà el grup de pop-rock Acous-
ters, que canviarà d’estil per una nit 
per oferir un petit concert d’home-
natge a Henry Mancini, el compo-
sitor de la insinuant melodia del 

film. Els assistents podran escol-
tar, entre d’altres, versions dels 
temes cinematogràfics més cone-
guts del músic com Moon river d’Es-
morzar amb diamants; Dies de vi i ro-
ses, Xarada, Dos en la carretera o Le 
jazz hot, de Victor o Victoria. Acous-
ters va néixer l’any 2009, va obtenir 
el primer premi a l’Arcilla Pop el 
2011, va publicar el 2012 el seu pri-
mer disc, Darrere la porta, i ben avi-
at, presentarà el seu segon treball, 
titulat De primavera i ràbia. El DJ Fe-
de Sardà punxarà temes per a tots 
els gustos abans del segon concert 
de la nit, en què Apache interpreta-
rà el seu repertori habitual compost 
per les cançons més populars d’U-2, 
Police, Springsteen, Pink Floyd o Su-
pertramp, entre d’altres. Els que va-
gin a la sala del carrer de Muntaner 
seran també obsequiats amb un còc-
tel que, com no podria ser d’una al-
tra manera, serà de color rosa.

ENTRADES NUMERADES / Les entrades 
per a aquesta Gran Festa, com l’han 
denominat els seus organitzadors, 
són numerades perquè els especta-
dors puguin disfrutar de tots els actes 
sense haver-se de preocupar per tro-
bar una bona localitat. Ja està en mar-
xa la venda anticipada a través de Tic-
ketMaster i també es poden adquirir 
al mateix cine. El preu, que inclou 
tant l’entrada per a l’Aribau com l’ac-
cés a Luz de Gas i els concerts, costa 
tan sols 8 euros. 
 La Gran Festa de La pantera ro-
sa ha estat ideada per Celluloid-Ci-
ne en el cuerpo, dedicada a l’orga-
nització d’esdeveniments cinema-
togràfics, i el grup Balañà amb la 
col·laboració d’EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA, Bimbo, Luz de Gas, 
MiAroma, Copyright Promotions 
Spain, Moritz, Deuvede Music, Lu-
xury Limusines, Pastisseria Canal i 
Band- A- Part.
  
VIDES PARAL·LELES / Una festa comple-
tíssima ideal per a amants del cine i 
fans del felí rosa per rendir tribut a 
una pel·lícula i un personatge que 
segueix tan jove com fa 50 anys, al 
llarg dels quals s’han rodat 11 films 
protagonitzats per Peter Sellers, 
Alan Arkin, Ted Wass, Roberto Be-
nigni (que va ser el fill de Clouseau el 
1993, quatre anys abans de triomfar 
internacionalment amb La vida és be-
lla) i, més recentment, Steve Martin.
 El personatge rosa, per la seva 
part, ha tingut un èxit paral·lel. Les 
seves sèries d’animació s’han anat 
renovant amb noves entregues de 
The Pink Panther Show i es reposen con-
tínuament per televisió. La seva cele-
britat va arribar a un punt tan alt 
que va ser el primer personatge ani-
mat que va deixar les seves emprem-
tes en el famós Teatre Xinès hollywo-
odià i es pot trobar una gran quanti-
tat de productes relacionats amb ell. 
A Santa Rosa (Califòrnia) una fan, Ju-
lie Tapia, té un museu que es pot vi-
sitar (www.pinkpanthermuseum.
com). Allà hi caben més de 6.000 arti-
cles relacionats amb el personatge: 
des de caixes de música fins a pasta 
de dents, procedents de països com 
el Japó, Austràlia i Espanya. H

33Claudia Cardinale i David Niven.33Henry Mancini, músic del film.

33Peter Sellers i Capucine, en una divertida escena de la pel·lícula.

criatura. Les seves úniques condi-
cions eren que havia de ser una ani-
mació divertida d’una pantera, mu-
da i rosa. Els autors es van inspirar 
en la rebel·lia de James Dean i en la 
classe i intel·ligència de Cary Grant 
i David Niven, protagonista del film. 
Aquest va ser sols l’inici, després la 
seva creació va fer el seu propi ca-
mí i la resta ja és història.

33En ple rodatge, Blake Edwards va 
tenir la idea de crear el dibuix d’un 
felí rosa perquè es veiés superposat 
a la joia. Per fer-ho va contractar el 
dibuixant Friz Freleng, autor de 
Bugs Bunny, i el seu soci, David de 
Patie. Edwards va triar un dels seus 
dissenys i li va agradar tant que va 
proposar als dibuixants que rodes-
sin els títols inicials amb aquesta 

Rebel, amb classe i intel·ligent
EL NAIXEMENT DEL PERSONATGE ANIMAT


