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L'escriptora i dramaturga Ana
Diosdado va morir ahir als 77 anys
després de patir una aturada car-
diorespiratòria durant la reunió de
la junta directiva de la Societat Ge-
neral d'Autors en la qual estava par-
ticipant, van informar fonts de la
SGAE.

Ana Diosdado, nascuda el 21 de
maig de 1938 a Buenos Aires, on
estaven de gira els seus pares, va
patir un desmai durant la junta di-
rectiva de la SGAE, on va ser ate-
sa pel metge de l'entitat i on van
acudir els dispositius d'emergèn-
cia del SAMUR, que no van poder
fer res per salvar la seva vida.

La dramaturga va ser la prime-
ra dona a presidir la SGAE, insti-
tució en la qual havia ingressat el
1979 com a consellera i la presi-
dència de la qual va ocupar de
maig de 2001, en substitució de
Manuel Gutiérrez Aragón, fins a ju-
liol de 2007.

Patia una leucèmia crònica des
de feia anys, i entre les seves obres
més simbòliques destaquen el seu
primer títol Olvida los tambores, de
1970, premi Mayte de Teatre i Fò-
rum Teatral.

També en la gran pantalla va te-
nir una gran repercussió la seva sè-

rie Anillos de oro (1983), escrita per
ella mateixa i que va protagonitzar
al costat d'Imanol Arias, el 1983.

Va ser a més consellera de lec-
tura del Centro Dramático Nacio-
nal i autora de Y de Cachemira cha-
les (1976), Juan y Manuela (1976),
La imagen del espejo (1976), Cuplé
(1986), Camino de plata (1990),
Trescientos veintiuno... trescientos
veintidós (1991), La importancia de
llamarse Wilde (1993), Igual que
aquel príncipe (1994), Cristal de Bo-

hemia (1996) i La última aventu-
ra (1999).

Diosdado va estar casada amb
l'actor Carlos Larrañaga. La pare-
lla es va casar pel civil a Londres el
14 d'abril de 1979, en una ceri-
mònia que van repetir a Espanya
el 6 de novembre de 1987. El ma-
trimoni es va separar el 1999. 

Després de 50 anys dedicada a
escriure, interpretar i dirigir tant
teatre com televisió, el 2013 va re-
bre al costat de Lina Morgan el pre-
mi Actua de l'associació d'Artistes
Intèrprets, Societat de Gestió (Ais-
ge).

Entre les seves nombroses dis-
tincions destaquen dos Premis
Fastenrath de l'Acadèmia Espa-
nyola de la Llengua (1973 i 1976),
així com els Premis de Teatre Ho-
tel Meliá Parc de Valladolid a la mi-
llor autora en castellà (1989) i al mi-
llor autor o adaptador (1995), i la
Medalla d'Or d'aquesta ciutat cas-
tellana.

El 2004 va guanyar el Premi
Rojas al millor text d'autor espa-
nyol viu i el Premi Talent atorgat
per l'Acadèmia de les Ciències i les
Arts de la Televisió en la categoria
de guió. A més, l’any 2013 va ser
distingida amb el Premi Max d'Ho-
nor.
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Ana Diosdado, autora de
la sèrie «Anillos de oro»,
mor als 77 anys d’edat

L’escriptora va ser distingida el 2013 amb el Premi Max d’Honor que
la reconeix com una de les dramaturgues espanyoles més rellevants


La llegendària banda irlandesa U2 va oferir ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona el primer dels quatre concerts a
Espanya de la gira Innocence + Experience. El 9 de setembre de 2014, U2 va editar el seu 13è àlbum d'estudi Songs
of Innocence, i el maig de 2015 va començar a Vancouver (Canadà) la gira de presentació del disc, que ahir va
transformar el Sant Jordi amb efectes especials i amb el potent so del grup liderat per Bono. 



U2 ofereix a Barcelona el primer dels seus 4 concerts
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Ana Diosdado. 
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ACORAR
De Toni Gomila. Direcció: Rafel Duran.

Intèrpret: Toni Gomila. � Diumenge 4
d’octubre. Festival Temporada Alta.

iaris a terra i una pantalla
on es projecten paraules
i significats –com l’«aco-

rar» del títol: aniquilar, cop que ar-
riba fins al cor– són l’escenari on
l’actor Toni Gomila dóna el cop de-
finitiu a l’espectador. Disfressat
amb una granota caqui i unes ka-
tiuskes, el deixa estabornit després
de veure gairebé un ritual de mà-
gia negra, la matança del porc:
atàvica, ancestral i sanguinolenta.

Gomila es vesteix amb l’uni-

forme del monòleg i es converteix
en tots els personatges de l’auca:
l’acorador, el bruixot de la tribu que
desmuntarà el trencaclosques de
l’animal; els que s’ho miren sense
embrutar-se; l’aquelarre de do-
nes que, entre budells, repassen
l’actualitat del veïnat; i també el jo-
vent que no seguirà la tradició.

Perquè Acorar va d’això, del
que queda de «lo nostro», un «lo
nostro» mallorquí però que podria
ser d’arreu i que s’escola entre
vots al PP, mansions comprades
amb marcs alemanys i una joven-
tut capaç de distingir entre un iP-
hone 5 i un iPhone 6 però per a qui
una pomera i un cirerer són el ma-
teix, simplement, un arbre.

Les paraules diuen qui som,
diu Gomila, que clava magistral-
ment el ganivet fins al cor: aviat no
en quedarà res, de «lo nostro».
«No en tenien prou de vendre’s les
terres, s’havien de vendre l’ànima»,
es resigna enmig del festival de la
proteïna. 

D



acorar «lo nostro»

Alba Carmona

TEATRE CRÍTICA

Sala 4: 5.00 - 7.30 - 10.00
Sala 9: 4.00 - 6.15 - 8.30 - 10.40

Sala 2: Versió catalana 4.30 - 6.35 -
8.35 - 10.35  (només dilluns)
Sala 13: 6.30 - 8.30 (divendres i
dissabte) // 6.30 - 8.35 (diumenge i
de dimarts a dijous)

Sala 3: 4.15 - 6.25 - 8.35 - 10.40 

TARIFA
PLANA

De dilluns a dijous i última
sessió de diumenge 

(a partir de 22.00 h)

5€
excepte vigílies i festius

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110
ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660
www.cinemesalbeniz.cat


