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Zayn Malik abandona  
el grup One Direction
“Vull ser un noi normal de 22 anys”. Amb 
aquesta frase va explicar ahir Zayn Malik per 
què abandona One Direction. Malik reconeix 
que l’experiència com a membre del grup “ha 
sigut més bona del que hauria pogut imagi-
nar”, però assenyala que, després de cinc 
anys, “és el moment oportú” per plegar.

Carla Guelfebein guanya 
el premi Alfaguara
Dotat amb 130.000 euros, el premi Alfagua-
ra és un dels més generosos de les lletres en 
llengua castellana. Ahir es va fer pública la no-
vel·la guanyadora de la 18a edició, Contigo en 
la distancia, de la xilena Carla Guelfenbein. És 
una “història de suspens sobre els secrets de 
l’amor i el talent”, com va explicar el jurat. 

Un Dia del Teatre reivindicatiu

llei de mecenatge “justa”, i “refor-
mular” la política de subvencions 
culturals. “La falta de recursos del 
sector teatral pot causar efectes ir-
reversibles”, va assegurar el presi-
dent d’Adetca, Xavier Marcé.  

Suport al Dia sense Música 
Marcé no es va mostrar gaire opti-
mista davant les últimes xifres, que 
mostren que als teatres catalans ha 
augmentat l’ocupació un 4% i la re-
captació un 8%. “Responen a l’èxit 
comercial que han tingut certs es-
pectacles musicals, mentre que al-
tres gèneres estan tenint dificultats 
per adaptar-se a les demandes del 
públic per falta de recursos”, va 

afirmar Marcé. El sector teatral 
també va anunciar que es suma, 
sense concretar de quina manera, 
al Dia sense Música el pròxim 21 de 
maig: “Hem de seguir actius perquè 
la pujada dels impostos, la reducció 
dels pressupostos públics dedicats 
a cultura i els problemes de treso-
reria de l’administració són els fac-
tors necessaris per provocar una 
tempesta perfecta d’efectes devas-
tadors”, va assegurar el president 
d’Adetca. Durant els dies 27,28 i 29 
de març la venda d’entrades en ta-
quilla i a les webs tindrà un des-
compte del 50%. Aquest any tam-
bé es lliurarà el Premi Anita - Me-
morial Anna Lizaran 2015.e

Musicals d’èxit com Sister Act han contribuït al creixement  
de la recaptació als teatres catalans. PERE TORDERA

El sector llança un vídeo de protesta sobre els efectes de l’IVA

“Si visqués mil anys, mil anys seria 
actriu”, va dir Assumpció Balaguer. 
Amb 89 anys, Balaguer serà demà la 
protagonista de l’acte principal del 
Dia Mundial del Teatre: una repre-
sentació oberta al CCCB en què lle-
girà el monòleg El tiempo es un sue-
ño. L’actriu repassarà algunes de les 
seves vivències personals dalt de 
l’escenari dirigida per Rafael Álva-
rez, l’autor del text. Balaguer reivin-
dica la passió per una professió que 
viu immersa en la crisi. I aquest 
amor al teatre es barrejarà amb la 
protesta en la celebració del Dia 
Mundial del Teatre aquest cap de 
setmana.  

L’acte l’obrirà l’actor Abel Folk, 
que llegirà el Manifest internacional 
del Dia Mundial del Teatre. L’autor 
del manifest és Krzysztof Warli-
kowski, un provocador i transgres-
sor director teatral polonès que no 
sol deixar indiferent ningú: les seves 
obres acaben amb aplaudiments eu-
fòrics i insults. Després es podrà 
veure un vídeo-manifest que l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre de Ca-
talunya (Adetca) ha fet amb més de 
55 companyies independents i pro-
fessionals individuals de teatres de 
tot Catalunya. El vídeo demana, en-
tre altres coses, l’aplicació “imme-
diata d’un IVA cultural raonable”, 
reivindica que els professionals del 
teatre puguin viure del seu ofici, una 
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Amèlia Riera 
Addicta a la pintura i una rebel 
contra l’informalisme 
Amèlia Riera (Barcelona, 1934) 
es va rebel·lar contra l’informa-
lisme “fonamentalment mascu-
lí –com va explicar ahir la crítica 
d’art Pilar Parcerisas– i va plan-
tejar una altra sensibilitat, una 
projecció del seu esperit interi-
or que van fer les delícies de Joan 
Perucho”. A més de la seva tasca 
com a artista, Riera va ser la fun-
dadora del Ciclo de Arte de Hoy 
el 1962 i de les Muestras del Ar-
te Nuevo el 1964. “Reconec que la 
pintura és un vici. I què faig? Pin-
tar, pintar i pintar”, diu Riera. 

Jaime Rosales 
Art contra la manipulació i el 
perill del totalitarisme 
Segons Isona Passola, l’última 
pel·lícula de Jaime Rosales (Bar-
celona, 1970), Hermosa juventud, 
representa el pas del cineasta “de 
ser un autor molt autor amb 
molts premis internacionals i 
menys públic a començar a per-
tànyer al públic”. L’agraïment de 
Rosales al premi va ser també un 
toc d’atenció: “L’art ha de desvet-
llar les consciències, i els poders, 
en totes les seves formes, no vo-
len que la gent sigui conscient i 
intel·ligent”.es
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