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Mor l’actor japonès  
Ken Takakura als 83 anys
L’actor Ken Takakura va morir als 83 anys el 10 
de novembre en un hospital de Tòquio, víctima 
d’un limfoma, segons van informar ahir els 
mitjans locals. Conegut com el Clint Eastwood 
japonès pels seus papers de tipus dur o de ma-
fiós i el seu gest seriós, Takakura va actuar en 
films com Black rain i Yakuza.

Judit Neddermann,  
Premi Miquel Martí i Pol
L’adaptació musical de Judit Neddermann 
del poema El fugitiu, de Miquel Martí i Pol, ha 
guanyat el VII Premi Miquel Martí i Pol. Ned-
dermann ha publicat aquest març Tot el que 
he vist, en què inclou els versos del poeta de 
Roda de Ter. El certamen, anomenat Terra i 
cultura, està organitzat pel celler Vall-Llach.

Herrera i Alterio planten 
cara plegats a la vellesa

que ja acumula l’obra, estrenada fa 
un any a Saragossa i ja representada 
amb èxit a Madrid. “Gràcies a l’Héc-
tor, per primera vegada en anys puc 
descansar en algú que em guia”, 
confessa Herrera, que s’ha basat en 
els seus pares i en la seva pròpia ex-
periència vital per interpretar una 
Ethel “una mica rondinaire”. “Les 
dones de la meva generació hem ha-
gut de lluitar molt en aquest país. I 
cal seguir lluitant”, diu Herrera. 

Abordar la mort amb humor 
La mort, el tema central a l’obra, 
s’aborda amb naturalitat. “Els 
membres de més edat de les famíli-
es parlen de la mort amb molt d’hu-
mor, cosa que és d’agrair, perquè 
avui dia ningú en parla, com si no 
existís”, critica Mira. Herrera hi es-
tà d’acord: “Interpretar aquest pa-
per és com fer un assaig general del 
que ha de venir. És una manera nor-
mal d’aproximar-se a la mort”. Tot 
i la temàtica, Mira reivindica En el 
estanque dorado com “un text ple 
d’humor i de vida d’un Thompson 
en estat de gràcia que parla de la im-
portància de viure cada moment”.  

Herrera lamenta que “no s’escri-
gui prou sobre gent gran” perquè “la 
joventut només dura 48 hores” i la 
resta de la vida “afortunadament és 
també molt interessant”. L’obra 
passarà el Nadal al Romea i després 
sortirà de gira per Europa. “Estic 
encantat, però els meus fills no tant, 
que hauran de venir aquí a passar les 
vacances”, fa broma Alterio.e

Héctor Alterio i Lola Herrera representen al Teatre Romea En el 
estanque dorado, una adaptació del text d’Ernest Thompson. TEATRE ROMEA

El Romea presenta la primera obra dels dos 
intèrprets junts, ‘En el estanque dorado’ 

Henry Fonda i Katherine Hepburn 
van endur-se els Oscars a millor ac-
tor i actriu per A l’estany daurat 
(1981) interpretant un matrimoni 
ancià que ha de fer les paus amb la vi-
da davant la proximitat de la mort. 
El 25 de novembre arribarà al Tea-
tre Romea En el estanque dorado, un 
muntatge de l’obra teatral d’Ernest 
Thompson que adaptava el film. “La 
nostra versió recupera l’humor ne-
gre i la ironia del text original”, asse-
gura el productor, Jesús Cimarro.  

Per a aquest muntatge, el primer 
que es realitza de l’obra a l’Estat, Ci-
marro ha reunit per primera vegada 
a l’escenari Lola Herrera i Héctor 
Alterio. “Dos monstres dirigits per 
un altre monstre”, afirma Borja Sit-
jà, director del Romea. El tercer 
“monstre” és l’actriu i directora Ma-
güi Mira. “Són dos atletes emocio-
nals –afirma–. I s’admiren tant que 
és difícil no creure’s que porten 48 
anys de matrimoni”. 

Alterio interpreta a l’obra el Nor-
man, un home vell que porta de ma-
la gana la decadència física de l’edat. 
“Vaig començar els assajos amb 
dubtes i incertesa, amb el handicap 
de la comparació amb la pel·lícula 
molt present, però els dubtes han 
desaparegut a mesura que rebíem la 
resposta del públic”, comenta Alte-
rio, per qui “l’objectiu primordial” 
és que no es notin les 200 funcions 
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SHAKESPEARE AL SEGLE XXI 
Romeo Castellucci fa una 

interpretació extrema del Juli 
Cèsar de Shakespeare. LUCA DEL PIA

L’amor, l’art, la 
mort i la política 
pugen a l’escenari

4 noms internacionals

‘Tandy’ 
El protagonista de l’espectacle 
d’Angélica Liddell és un borrat-
xo extret d’un relat de 
Sherwood Anderson, “un soli-
tari i mig boig d’amor” que s’en-
amora d’una nena set anys. Es 
podrà veure a El Canal dijous a 
les nou.

‘Attends, attends...’ 
Els solos Jan Fabre ja són un 
clàssic de la trajectòria del Tem-
porada Alta. En aquest, un ho-
me manté un diàleg imaginari 
amb el seu pare: li demana que 
torni a ser un nen per preparar-
se per a la mort. Diumenge, a les 
18 h, al Teatre de Salt.

‘Fla.Co.Men’ 
L’origen d’aquest espectacle 
d’Israel Galván va ser “un viat-
ge a través de la música d’es-
pectacles anteriors i la neces-
sitat d’acabar-lo per comen-
çar-ne un de diferent”, diu el 
coreògraf i ballarí. Dissabte al 
Teatre Municipal a les 21 h.

nya. Aquest any el programa arri-
ba a la seva fi i encara no se sap en 
quin format reapareixerà l’any que 
ve, però de moment el públic podrà 
gaudir dels treballs d’El Conde de 
Torrefiel, La Veronal, Pere Faura, 
Aimar Pérez Galí, Maria Campos i 
Lali Ayguadé. 

El barceloní Pere Faura presen-
tarà divendres Sin baile no hay para-
íso (La meva història de la dansa), un 
retorn al seu passat com a ballarí en 
què reinterpreta amb molt d’humor 
quatre peces essencials del seu ima-
ginari com a coreògraf i ballarí: La 
mort del cigne de Maia Plissétskaia; 
Singing in the rain, el solo de Gene 
Kelly; You should be dancing, de Fe-
bre del dissabte nit, i Fase, d’Anne 
Teresa De Keersmaeker i Michele 
Anne de Mey.es

Dansa 
Aquest any 
culmina el 
programa  
de suport al 
sector #FF80

‘Juli Cèsar. Trossos’ 
“L’obra parteix de la reconsi-
deració de l’ús de la retòrica: 
per bé i per mal”, diu Caste-
llucci d’aquest espectacle, ba-
sat en el monòleg de Marc An-
toni de l’obra de Shakespeare. 
Dissabte i diumenge a l’esglé-
sia de Sant Domènech.
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