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Mor el cantant de ‘reggae’ 
John Holt als 69 anys
La llegendària estrella del reggae John Holt 
va morir diumenge a Londres als 69 anys. El 
cantant jamaicà va formar part del grup The 
Paragons, amb qui va escriure l’èxit The tide 
is high, que el 1980 versionarien Blondie. El 
1970 Holt va iniciar una carrera en solitari 
que deixaria cançons com Stick by me.

Mor René Burri, fotògraf 
del Che Guevara i Picasso
El fotògraf suís René Burri, autor d’una de les 
imatges més icòniques del segle XX, el Che 
Guevara fumant un cigar el 1963, va morir 
ahir a Zuric als 81 anys. Burri va fotografiar to-
ta mena d’esdeveniments polítics arreu del 
món. Un dels seus treballs més reconeguts va 
ser una sèrie de fotografies sobre Picasso. 

‘El president’ de Bernhard  
que volia ser dictador 

que considera una “vomitada dia-
lèctica”. El president, escrita a la dè-
cada dels 70, en els anys de plom, co-
mença després d’un atemptat con-
tra el president d’una democràcia 
centreeuropea. Ni ell ni la seva do-
na pateixen cap ferida. Moren un 
coronel i el gos de la presidenta. 
Quan s’alça el teló la parella presi-
dencial, interpretada per Orella i 
Renom, es preparen per anar al fu-
neral. “Es vesteixen impecable-
ment, com si fossin actors que han 
d’anar a representar un paper”, ex-
plica Portaceli. De fet, “són perso-
natges que sobreactuen”, afegeix 
Puigtobella. “L’obra també tracta 
sobre la relació entre el teatre i la 
política. Els polítics són mals actors, 
i al teatre podem explicar com de 
falsos són els polítics”, assegura el 
traductor.  

Dictadors i “targetes opaques” 
Després de l’enterrament, i atemo-
rits davant la possibilitat d’una re-
volta, el president i la seva dona 
marxen del país. Ella, afectada per 
la mort del gos, es refugia a la mun-
tanya. Ell viatja fins a Estoril, al Por-
tugal anterior a la Revolució dels 
Clavells. “Hi ha un interès antropo-
lògic per les dictadures europees”, 
recorda Albertí, i Bernhard situa 
l’obra quan Portugal, Espanya i Grè-

cia estaven governades per dicta-
dors. “Aquest president repre-
senta una classe política a qui, tot 
i viure en una democràcia, li agra-
daria viure en una dictadura”, diu 
Portaceli. Viure-hi, sí, però so-
bretot seguir manant. Segons 
Orella, Bernhard fa “una radio-
grafia descarnada i vitriòlica” del 
poder, però, com sempre en els 
textos de l’autor de L’imitador de 
veus, burxa en les contradiccions 
de les ideologies. “El discurs dels 
personatges és aberrant, però de 
tant en tant diuen coses política-
ment incorrectes que potser són 
certes. No són personatges nefas-
tos i prou, sinó que a vegades et 
fan combregar amb rodes de mo-
lí”, assegura Puigtobella, que 
també hi veu connexions amb el 
present. “Tot això de les targetes 
opaques és una mica el que fa el 
president anant a Estoril amb 
l’amant”, diu el traductor.  

Tot i que l’obra és bàsicament 
un diàleg de monòlegs, els del pre-
sident i els de la dona, també hi ha 
espai per a personatges secunda-
ris interpretats per Josep Costa, 
Daniela Feixas, Montse Pérez, 
Sergi Misas i Josep Julien. “Faig 
una intervenció al final com a fat-
xa, que és una constant a la meva 
carrera”, fa broma Julien.e

Carme Portaceli dirigeix l’obra al Temporada Alta i el TNC

Francesc Orella i Daniela Feixas interpreten el president i la seva amant al muntatge d’El president de 
Thomas Bernhard que dirigeix Carme Portaceli i que es veurà al Temporada Alta i al TNC. TNC

“És una obra per a tots els públics, 
perquè rep tothom”, diu l’actor 
Francesc Orella sobre El president 
de Thomas Bernhard. Carme Porta-
celi dirigeix Orella i Rosa Renom en 
un muntatge de l’obra de l’autor 
austríac que estrenarà al teatre El 
Canal de Salt els dies 25 i 26 d’octu-
bre, dins de la programació del Fes-
tival Temporada Alta, i que després 
es podrà veure al TNC del 5 de no-
vembre al 28 de novembre.  

Sí, hi rep tothom, però sobretot la 
socialdemocràcia centreeuropea 
hegemònica en els anys posteriors a 
la Segona Guerra Mundial. “Bern-
hard va ser un autor reaccionari. Va 
reaccionar contra un règim social-
demòcrata que ell considerava que 
no s’havia tret de sobre el nacional-
socialisme”, recorda Bernat Puigto-
bella, traductor al català d’El presi-
dent, una de les obres més explícita-
ment polítiques de l’escriptor aus-
tríac mort fa 25 anys. Segons el 
director del TNC, Xavier Albertí, El 
president funciona com “una al·le-
goria sobre el comportament d’al-
guns governs europeus”.  

“És una obra d’utilitat pública”, 
diu Orella sobre una peça teatral 
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L’Auca del 
Born va 
inaugurar el 
setembre del 
2013 el Born 
Centre 
Cultural. 
Aquesta obra 
de Jordi 
Casanovas va 
tenir 127.000 
espectadors. 
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Molta diversitat i participació

2 milions 
És el nombre d’assistents 
als actes del Tricentenari

Prop del 70% de les activitats s’han 
adreçat al públic general, però tam-
bé n’hi hagut per a públic especia-
litzat (11%), universitari (11%) i es-
colar (2%).

391 
Són les activitats artístiques, 
divulgatives i acadèmiques

La mitjana mensual d’activitats ha 
sigut de 56. El maig, el juny i el setem-
bre han sigut els mesos més intensos.

109 
És el nombre d’entitats, la majoria 
privades, que hi han participat

En l’organització dels actes hi han 
participat entitats públiques (47%) 
i privades (53%). En total, 109 enti-
tats i institucions.


