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Un Lluís Companys pen-
satiu, afable, que fuma i
bromeja, i que va sempre
amb el cap ben alt, respo-
nent amb dignitat i orgull
als militars franquistes
que el tenen empresonat.
Així ha retratat Carlos
Marqués-Marcet, millor
director en els últims pre-
mis Gaudí, la figura del
president de la Generali-
tat afusellat fa 75 anys, el
15 d’octubre del 1940. 13
dies d’octubre recrea els
darrers instants de la vida
de Companys, interpretat

per Carles Martínez, so-
bretot a través de la relació
que manté amb el seu ad-
vocat defensor, un militar
català franquista (Òscar
Muñoz). TV3 s’ha bolcat
en aquest aniversari amb
un triple projecte titulat
Companys 75: el telefilm
13 dies d’octubre, que s’es-
trena demà passat des-
prés del Telenotícies ves-
pre; el documental El viat-
ge de Companys, que
s’emetrà a l’octubre en
dues parts, i un llibre basat
en el documental, editat
per Rosa dels Vents.

“Lluís Companys és un
personatge molt ric, per

sobre dels intents d’enca-
sellament des de qualsevol
punt de vista polític”, va dir
ahir Toni Tortajada, codi-
rector del documental i co-
autor del llibre, en la pre-
sentació que es va fer a la
Filmoteca de Catalunya.

Un personatge romàntic
L’actor Carles Martínez fa
de Companys en el tele-
film, en el documental –in-
clou una part de ficció– i
també en una obra de tea-
tre. Amb aquesta triple
immersió s’ha pogut fer
una idea clara del presi-
dent: “És un personatge
romàntic del segle XIX,

que pensa que el segle XX
es podran viure les llums
que s’havien imaginat ja el
segle XVIII, però que es
troba en un món on emer-
gien els totalitarismes.
Com a gran romàntic que
és, no vol baixar del burro i
esdevé un polític incorrec-
te, que fins a l’últim mo-
ment defensa el que ha cre-
gut sempre, conscient que
li arriba el final en un dels
moments més foscos de la
història de la humanitat.”

Carlos Marqués-Mar-
cet, que va entrar en
aquest projecte “per acci-
dent” (ha treballat amb els
productors Tono Folguera

i Marc Roma), va acceptar
el repte de dirigir el seu
primer telefilm, després
de l’èxit de 10.000 km. Ha
defugit el mite i ha buscat
la part humana, intentat
“anar al detall”. “Per què
aquest home tenia tanta
pau, tanta noblesa a l’ho-
ra d’afrontar la mort?
Hem construït la pel·lícu-
la a partir d’aquesta pre-
gunta”, explica.

13 dies d’octubre es va
estrenar ahir a la Filmote-
ca amb la presència de
Francesc Homs i Ferran
Mascarell, consellers de
Presidència i de Cultura,
entre altres autoritats. ■

TV3 estrena dijous ‘13 dies d’octubre’, sobre els darrers instants del
president, i emetrà aviat el documental ‘El viatge de Companys’

Companys íntim
Bernat Salvà
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L’actor Carles Martínez, ahir a la Filmoteca davant del cartell del telefilm, on surt ell mateix caracteritzat com a Lluís Companys ■ JOSEP LOSADA

Amb humilitat i confiança.
Així van presentar ahir les
dades recollides de tots els
teatres de Barcelona i les
sales de fora de la capital
adherides a Adetca (Asso-
ciació d’Empreses de Tea-
tre de Catalunya). Si la da-
vallada de la temporada
2012/13 va ser de més de
550.000 espectadors, la
temporada 2012/13 es va
corregir amb un incre-
ment d’un 3% (fins a 2,4
milions d’espectadors).
En la temporada 2014/15
hi va haver un augment de
només 30.000 especta-
dors, fins a arribar a la re-
captació de 57,6 milions,
un 1,2% d’increment, infe-
rior al que es plantejava
ara fa just un any.

La crescuda és deguda a
l’èxit dels musicals, amb
602.000 espectadors (qua-
si doblen el nombre d’en-
trades de l’exercici ante-
rior gràcies a l’empenta de
Mar i cel i, en menys mesu-
ra, Sister act, Polònia, el
musical i El petit príncep).
El major creixement en
percentatge és a les sales
de menys de 200 localitats,
en què ha augmentat un
6% el nombre d’especta-
dors (fins als 327.473) i un
10% la recaptació.

La temporada vinent,
que el conseller de Cultura
estima que és “la de la re-
presa” en l’àmbit cultural
global, Adetca persuadirà
el públic amb reposicions
d’obres (Mar i cel i Mam-
ma mia!, com a caps de
cartell) que van deixar
gent al carrer. I amb comè-
dies com ara Caiguts del
cel! al Condal. ■

Els teatres
mantenen
la millora de
l’any passat
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