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Unaintèrpret
de llargrecorregut

J
a tenia una activa carre-
ra als escenaris, però
va començar a ser cone-
guda gràcies als perso-

natges de Conxita a Ventdel-
plà, Genoveva a Plats bruts o
Trini a Secrets de família. Tam-
bé present en pel·lícules com
La plaça del Diamant,Una casa
de bojos i El pianista, la vetera-
na actriu barcelonina Nadala
Batista va morir el 5 de març
passat, als 89 anys. El 2003 ha-
via estat distingida amb la
Creu de Sant Jordi en reconei-
xement de la qualitat de la seva
dilatada aportació a l’escena ca-
talana.
Nascuda el 25 de desembre

del 1925 (fet que explica el
nomde pila, malgrat que al Re-
gistre Civil constava que havia
nascur el dia 26), Nadala Batis-
te i Llorens va estar vinculada
des de jove a l’activitat teatral
de la postguerra, gens fàcil en
temps de censura, especial-
ment per la seva activitat a
l’Agrupació Dramàtica de Bar-
celona. Més endavant es va in-
tegrar en diverses companyies
de teatre independent. El 1964
pujava a l’escenari del Teatre
Romea per actuar a l’obra Una
vella coneguda olor, escrita pel
llavors debutant Josep Maria
Benet i Jornet, un autor a qui
va continuar vinculada, tant en
l’àmbit teatral (va formar part
del repartiment deLa desapari-
ció de Wendy) com en el dels
serials televisius.
El 1982 va participar igual-

ment en elsmuntatges del Cen-
tre Dramàtic de la Generalitat
de Catalunya. Quatre anys
abans ja havia format part de
l’elenc de l’obra d’Espriu Una
altra Fedra, si us plau, dirigida
per Lluís Pasqual. Sempre
oberta al risc artístic, Nadala
Batiste no era aliena a cap gène-
re i treballava, així mateix, en
espectacles com Varietats de
varietats (1975) a la llegendària
Cova del Drac.
La seva primera aparició ci-

nematogràfica va ser l’any
1970, a la comèdia El certifica-
do, escrita i dirigida pel cineas-
ta valencià Vicenç Lluch, i amb

un repartiment encapçalat per
Núria Espert. El mateix equip,
però aquí també amb Paco
Rabal, de Laia, pel·lícula estre-
nada el 1972 i que adaptava un
altre relat de Salvador Espriu.
Entre el 1967 i el 1972 va pa-
rticipar així mateix en dotze
episodis de l’espai Teatre ca-
talà, de Televisió Espanyola.
També va fer petites aparici-

ons en pel·lícules com La
nuevaMarilyn (dirigida el 1976
per José Antonio de la Loma) o
Libertad provisional, filmada
aquell mateix any per Roberto
Bodegas, amb guió de Juan
Marsé i Concha Velasco com a
protagonista. Però les seves
grans activitats eren el teatre i
la televisió. Va actuar en tres
episodis de La saga dels Rius,

en set d’El taller de comèdies,
en tretze de Lletres catalanes…
El 1982 apareixia a La plaça del
Diamant, on Francesc Betriu
portava a la pantalla gran la no-
vel·la deMercè Rodoreda, amb
Sílvia Munt i Lluís Homar en-
capçalant el repartiment.
Però la televisió continuava

sent el seu escenari predilecte,
sense oblidar el teatral i enlla-
çant una sèrie amb una altra:
La cucafera (1981), Vídua però
no gaire (1982), Teatre per a
nois i noies (1983), El xou de la
família Pera (el 1985 i –per des-
comptat– amb Joan Pera al
capdavant), el telefilm Quan la
ràdio parlava de Franco
(1986)…
També va ser dirigida per

Carles Balagué a la pel·lícula
Les aparences enganyen (1991),
per Gonzalo Herralde a La fe-
bre d’or (1993) i pel cineasta
francès Cédric Klapisch en
l’exitosa Una casa de bojos
(L’auberge espagnole, 2002).
Per al gran públic, tot i això, el
seu rostre resultava més pro-
per gràcies a Plats bruts, Vent-
delplà i Secrets de família.
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Construint
Springfield
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T
othom coneix els Simp-
son, una família anima-
da i groga que fa més de
25anysqueestà enante-

na. Pocs, però, coneixen els crea-
dors de l’univers televisiu de
Springfield més enllà del dibui-
xant Matt Groening. Amb el pro-
ductor James L. Brooks, Sam Si-
mon va ser el tercer pilar que va
ajudar a consolidar la sèrie comun
programa demitja hora que ha ar-
rasat a molts països fins a conver-
tir-se en un referent social i cultu-
ral sobre elsEstatsUnits. L’artifici-
al població de Springfield va pros-
perar gràcies a la ment de Simon,
que vamorir a 59 anys a LosAnge-
les (Califòrnia) a causa d’un càn-
cer de còlon detectat el 2012 i que,
segons ell mateix va explicar, li va
donar l’oportunitat de ser més
feliç.
Personatges recurrents com el

senyor Burns, el doctor Hibbert o
el cap de policia Wiggums van ser
algunes de les seves aportacions al
disseny inicial de la sèrie. “En Sam
era un home molt i molt divertit i
un dels escriptorsmés intel·ligents
amb qui he treballat mai, encara
que desagradable i mentalment
desequilibrat”, explica Groening
al llibreThe Simpsons: an uncenso-
red, unauthorized history. Després
de quatre anys va decidir abando-
nar el vaixell, encara que comaco-
creador el seu nom va quedar ins-
crit per sempremés als crèdits ini-
cials. També es van quedar amb ell
milions de dòlars en forma de
royalties que li van permetre viure
de les seves passions, principal-
ment relacionades amb causes ani-
malistes i caritatives.
“Aquestes són les tomografies

d’un homemort”. Així va conèixer
Simon el seu càncer i les previsi-
ons que li donavende tres a sisme-
sos de vida, segons va explicar en
una entrevista per a la NBC. Ales-
hores ja tenia 34 óssos, 500 xinxi-
lles i fins i tot un elefant a càrrec
seu. En assabentar-se de la seva
malaltia, es va abocar a causes soli-
dàries i va repartir-hi la seva fortu-
na, i va crear la fundació Sam Si-
mondedicada als gossos. “Elsmet-
gesnom’handitmai quepugui cu-
rar-me. Han fet una gran feina
allargant-me la vida”, explicava en
unextensperfil deVanityFair l’es-
tiu del 2014.

Samuel Michael Simon va néi-
xer el 1955 a Los Angeles i va créi-
xer a Beverly Hills, davant la casa
de Groucho Marx i al costat de
Priscilla Presley. Va sol·licitar l’in-
grés al departament d’Art de Stan-
ford, però va ser rebutjat –segons
les seves paraules “per no pren-
dre-li al lloc a un alumne amb ta-
lent”–. Es va graduar en Psicologia
el 1977, encara que la seva atenció
estava centrada en les caricatures.
El seu últim any universitari ja ve-
nia vinyetes al SanFranciscoChro-
nicle i al San Francisco Examiner.
Els seus pares, un venedor de roba
i una galerista, el van ajudar a sal-
tar a la televisió.
“Volia tenir èxit i no veia que ai-

xò hagués de passar amb els dibui-
xos animats dels dissabtes al matí.
Així que vaig escriure un capítol
per aTaxi ime’l van comprar. Vaig
aconseguir una feina i va resultar
ser en lamillor sèrie del moment”,
va explicar. Amb 25 anys havia
aconseguit triomfar en el negoci
audiovisual. Abans de construir
l’univers d’en Homer, la Marge i
companyia el 1989, va treballar en
altres sèries com Cheers i Shaping
up. En total, va guanyar nou Em-
my per la seva feina a The Simp-
sons i The Tracey Ullman Show.
“Vaig acabar envoltat de la gent

quem’estima i emcuida.Ésunabo-
na sensació, i es diu felicitat”, va re-
flexionar en vincular la malaltia
amb l’etapamés feliç de la seva vi-
da. “Va ser ungeni i un granhuma-
nitari tant en públic com en pri-
vat”, va assegurar Al Jean, produc-
tor executiu de The Simpsons.
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