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González Macho, 
reelegit president de 

l’Academia del Cine

CINEMA

L’empresari cinematogràfic Enrique González Ma-
cho (Santander, 1947) va ser reelegit com a pre-

sident de l’Academia de las Artes y las Ciencias Ci-
nematográficas en superar clarament la seva rival, la 
productora Piluca Baquero. L’actor Antonio Resines 
serà el vicepresident primer, i la directora i guionis-
ta Judith Colell repetirà com a vicepresidenta sego-
na. González Macho, amb 290 vots, va quasi tripli-
car els 110 obtinguts per Baquero.  

Poc després de ser escollit, González Macho va as-
segurar que el seu principal repte és la definició d’un 
nou marc legal per al cinema. “Estem a l’expecta-
tiva des de ja fa tres anys”, va lamentar. Un altre ob-
jectiu a resoldre, segons el fundador d’Alta Films i 
els Cinemes Renoir, és el tema de la pirateria. Gon-
zález Macho va explicar que per desgràcia la situa-
ció no canvia, però que li agradaria poder dir coses 
noves, que s’acabés la incertesa i que es pogués 
aprofitar tot el potencial del cinema espanyol.  

Pel que fa als premis Goya, va confessar que te-
nia certa vergonya perquè a la pròxima edició se-
gurament repetirà les mateixes crítiques al govern 
espanyol que va fer l’any anterior.  

Els mesos previs a la convocatòria d’eleccions a 
l’Academia, González Macho havia assegurat que no 
tenia cap intenció de presentar-se a la reelecció. No 
obstant això, després de registrar-se la candidatu-
ra de Baquero, va anunciar que competiria per a la 
presidència. El creador de la plataforma Filmin té 
una àmplia trajectòria en el món del cinema. La cri-
si, però, també l’ha afectat. L’any passat l’activitat 
d’Alta Films va quedar reduïda a quasi no res.
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El president de l’Academia del Cine Español  
vol un nou marc legal per al cinema. MAIALEN LÓPEZ / EFE

L’altra candidata, la productora Piluca Baquero,  
va obtenir 110 vots. MAIALEN LÓPEZ / EFE  

‘Fira encesa’, de 
Maria del Mar Bonet, amb l’ARA

“Volia conduir jo mateixa la meva 
trajectòria, sense pressions pel fet 
de cantar en la meva llengua, i dedi-
car-me a la música tradicional i a les 
meves composicions”, explica. 

Amb motiu del centenari de Ros-
selló-Pòrcel, Bonet va reunir en un 

nou disc els poemes que 
ja havia enregistrat i els 
que ha musicat més re-
centment. Així, a Inici 
de campana, Sóller, i En 
la meva mort, hi ha afe-
git Poques paraules 
surten, Quan arribarà 
aquell moment i Pluja 
en el jardí de l’Ateneu. 

  Segons la cantant 
mallorquina, si va de-

cidir que el CD es digués Fira ence-
sa és perquè aquest era el desig del 
poeta. “És amb aquest nom que 
Rosselló volia titular un dels seus 
poemaris, i així ho explicava a Es-
priu: «Trio aquest nom perquè la va-
rietat de coses que el llibre porta a 
dins el converteix en una fira autèn-
tica il·luminada de colorins...»” 

Bonet assegura que Rosselló-
Pòrcel sempre ha estat amb ella: 
“Des de l’any 70, que vaig començar 
a llegir els seus poemes, no he deixat 
de musicar-los i cantar-los, sempre 
evocadors de Mallorca, de la seva 
llum, del foc, factors tan presents en 
la seva obra que he procurat reflec-
tir a través dels meus sentiments i la 
meva veu”.e

Maria del Mar Bonet al Concert per la Llibertat, que es va celebrar  
l’estiu passat al Camp Nou. PERE VIRGILI

La mallorquina canta els versos de Bartomeu Rosselló-Pòrcel

MÚSICA

El CD Fira encesa, que inclou deu 
adaptacions musicals que Maria del 
Mar Bonet va fer del poeta Barto-
meu Rosselló-Pòrcel, es podrà com-
prar amb l’ARA el dissabte 31 de 
maig i el diumenge 1 de juny per 9,95 
euros. “Bartomeu Rosselló-Pòrcel 
va significar un abans i un després 
per a la meva carrera”, explicava la 
cantant mallorquina al febrer, en 
presentar les deu cançons inspira-
des en l’autor d’Imitació del foc a 
l’Auditori Barrades de l’Hospitalet.  

A principis dels anys 70, Bonet 
estava decidint quina mena d’artis-
ta volia ser. El segell Bocaccio insis-
tia a convertir-la en una cantant “in-
ternacional”. Ella anhelava apro-
fundir en els versos de Rosselló-
Pòrcel, mort de tuberculosi quan 
només tenia 24 anys. Joan Miró la 
va esperonar i l’aprovació de Salva-
dor Espriu la va convèncer.  

La implicació de Miró i Espriu 
Tant Miró com Espriu es van impli-
car en el disc. Miró va dir a Bonet, 
després de veure-la a l’auditori de 
Palma, que si gravava un disc amb la 
poesia de Rosselló-Pòrcel ell en fa-
ria la portada. El disc es va enregis-
trar als estudis Premontel-Norman-
dia i el va publicar 
Ariola l’any 1973. El 
poeta que va imaginar 
Sinera va fer-ne la 
presentació i Jacques 
Denjean els arranja-
ments musicals. Bonet 
explica que a partir 
d’aquest disc va tenir 
molt més clar que seria 
ella qui decidiria com 
seria la seva carrera: 
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Un boig sensacional
pecial de Gabriel Beck. Ell és un noi 
amb una disfunció mental i la parti-
cularitat de dir sempre el que pensa. 
Això, òbviament, és de bojos. Aquest 
boig viu amb la seva germana i els 
seus pares en un barri obrer de Bue-
nos Aires. Aquell dia, la noia porta el 
nòvio a sopar a casa. Un argument 
senzill i no gaire original. Però la mi-
rada de l’autor i director Nelson Va-
lente és demolidora amb la hipocre-
sia de tots plegats. “No existeix una 
bogeria més gran que la de viure en la  
mentida contínua”, escriu. 

Una mare bona, bona, bona i un 
pare infidel i amargat. Una germana 
enamorada i molt nerviosa que pen-
sa a marxar com més aviat millor. 
Un xicot de classe acomodada, ad-
vocat individualista acostumat a 

una vida agradable. I el boig embo-
licant la troca amb ocurrències ima-
ginàries i amb anàlisis de bisturí de 
la família. Rere la diversió que ens fa 
riure, un món patètic ple de silencis 
i d’incomunicació que, quan sortim, 
ens fa preguntar per què rèiem. I ho 
fem perquè els personatges estan 
vius. Són de debò. I reaccionen amb 
excuses o amarga acceptació en-
front la realitat que els envolta. El 
món esta descol·locat, i ho veiem a 
través d’ells. Qui porta la funció, es-
clar, és el boig. Un personatge histri-
ònic del qual Beck fa una superba 
creació, amb una direcció d’actors 
imponent. Corrin a veure El loco y la 
camisa. Una gran funció que t’em-
portes a casa. Aquell gest. Aquelles 
paraules. Aquella situació.e
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‘El loco y la camisa’ TEATRE ROMEA  

Una gran enveja, deia a la 
sortida una de les grans 
actrius del teatre català. 
Sap de què parla. Un 
text brillant i una inter-

pretació amb moments genials cova-
da durant mesos i mesos per uns 
amants irreductibles del teatre. El 
resultat: El loco y la camisa, una obra 
en què es donen la mà l’austeritat de 
la posada en escena amb la descomu-
nal interpretació dels actors, i en es-
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