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La companyia Títeres desde Abajo tornarà a Madrid  
el 5 de febrer per representar l’obra que els va portar a 
la presó just farà un any acusats d’enaltiment del 
terrorisme. Es farà quatre nits al Teatro del Barrio.

TORNEN ELS 
TITELLAIRES  
EMPRESONATS 

Ha mort l’actriu Montserrat Julió, nascuda el 1929 a 
Mataró. S’exilia a Xile arran de la Guerra Civil fins a 
finals dels 50, i de tornada és un rostre d’Estudio 1 i 
roda, fins als 80, films com La tía Tula i Manolo, la nuit. 

MOR L’ACTRIU 
MONTSERRAT 
JULIÓ

La gala més feliç  
de J.A. Bayona

Londres d’aquí quatre setmanes. 
L’activitat és tan intensa que fins a 
l’últim moment abans d’arribar a la 
catifa vermella va estar en contac-
te amb l’equip de la pel·lícula reso-
lent qüestions del film. Bayona va 
fer un esforç especial per assistir als 
Gaudí: dissabte al vespre aterrava a 
Barcelona i marxava dilluns a la ma-
tinada, unes hores després d’una ga-
la que per a ell va acabar a les dues de 
la matinada fent entrevistes a l’Au-
ditori del Fòrum. Aquesta visita 
llampec haurà sigut un petit des-
cans de la voràgine de gran produc-
ció de Hollywood en què viu des de 
fa mesos. Una oportunitat de veu-
re els companys i d’oblidar-se de la 
feina durant unes hores. Per això els 
seus pares seien al seu costat i no 
unes files enrere, amb la resta de fa-
mílies dels convidats: volia rascar 
una estona més amb la família. 

Un futur projecte a casa nostra 
En el futur de Bayona hi ha molts 
mesos de rodatge i postproducció 
de Jurassic World 2, que té l’estrena 
prevista el juny del 2018. Per des-
prés, l’infatigable director barcelo-
ní ja té un altre projecte a l’horitzó 
que, en principi, aquest cop es po-
dria produir a casa nostra, tot i que 
encara no està decidit si la llengua 
seria l’anglès o el castellà. L’únic pa-
rèntesi en l’agenda del director serà 
la cerimònia dels Goya d’aquest dis-
sabte, en què Un monstre em ve a 
veure té dotze nominacions, tot i 
que Bayona veu “complicat” el tri-
omf  i vaticina que el guanyador se-
rà Tarde para la ira, el thriller del 
seu amic Raúl Arévalo, amb qui diu-
menge va coincidir entre bastidors 
als Gaudí. “Estic content per ell, 
s’ho mereix”, va dir un Bayona tran-
quil i rialler, pletòric en el seu Gau-
dí més feliç.e 

Juan Antonio Bayona després de la gala dels Gaudí amb el seu premi 
per la millor direcció. DAVID RUANO / ACADÈMIA DEL CINEMA

El director va dedicar al seu pare un  
Gaudí que assegura que no s’esperava

El 2013, quan va recollir el Gaudí a 
la millor direcció per Lo imposible, 
Juan Antonio Bayona va pujar a 
l’escenari nerviós, amb la veu ofega-
da i a punt de trencar-se de l’emoció. 
Abans de recollir el premi havia re-
trocedit unes fileres per abraçar la 
seva mare. “És per culpa seva que he 
fet aquesta pel·lícula”, va dir des-
prés de dedicar-li el premi. Diumen-
ge Bayona va recollir el Gaudí al mi-
llor director per Un monstre em ve 
a veure molt més distès. Ja durant la 
gala se l’havia vist disfrutar dels pre-
mis que havia guanyat la pel·lícula 
en categories tècniques i celebrar 
els discursos dels guanyadors.  

Quan li va tocar a ell, va fer un bot 
de sorpresa i va pujar relaxat a l’es-
cenari, on va bromejar sobre l’alça-
da del micròfon. Els que el coneixen 
bé asseguren que, tot i ser el gran fa-
vorit, ell no s’esperava els premis: 
viure en la bombolla de la producció 
d’un blockbuster l’havia mantingut 
aïllat de notícies i rumors sobre la 
gala. A la sorpresa cal sumar-hi que 
li feia molta il·lusió guanyar el pre-
mi per dedicar-l’hi al pare. “Ell és la 
persona que em va ensenyar a dibui-
xar i a estimar el cinema. I gràcies a 
ell soc aquí”, va dir saltant al seu cas-
tellà matern, amb un somriure ple 
d’agraïment i afecte que li va tornar 
emocionat des de la platea el seu pa-
re, Juan Antonio García, cartellis-
ta especialitzat en cinema. Cant al 
poder terapèutic de la ficció, Un 
monstre em ve a veure és una mena 
de regal per a l’home que va encen-
dre l’espurna de la creació en ell. 

Bayona està completament im-
mers en la preproducció de Jurassic 
World 2, que es comença a rodar a 
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Les llibretes de Rosa 
Novell entren al museu

guanyar 55.800 de catxet. “Lla-
vors es pagava tot!”, ironitza el 
germà de l’actriu, el també actor 
Queco Novell, en referència al 
discurs de Josep Maria Pou a la 
gala dels premis Gaudí.  

El que més ha sorprès la famí-
lia és que Novell reescrivia els 
textos de cap a peus en una llibre-
ta, probablement com a mètode 
per aprendre’s el paper. “És exa-
gerada la quantitat de material 
que tenia –explica Queco No-
vell–. Ens faria pena tenir-ho 
guardat en un traster. Aquí al 
museu es podrà consultar i estu-
diar, i pot ser un material valuós 
per a la gent que estudia teatre, 
per exemple per veure com es va 
preparar un paper primerenc 
com el d’Ofèlia [Hamlet, 1979]”.  

Un museu en ‘standby’ 
La presidenta de la Diputació de 
Barcelona i, per tant, presidenta 
de l’Institut del Teatre, Mercè 
Conesa, afirma que “preservar la 
memòria dels que han fet que la 
institució sigui gran” és un deu-
re: “Empodera les institucions 
que volem que siguin referents 
del país”, diu. Però falta aconse-
guir que aquest Museu de les Arts 
Escèniques, que està ocult en un 
soterrani, vegi la llum en un nou 
espai museístic. “Ho estem in-
tentant”, afirma. Després de des-
cartar espais com la Casa de la 
Premsa i el Teatre Arnau, espe-
ren que l’Ajuntament de Barcelo-
na mogui peça i cedeixi un espai 
generós per museitzar-lo.e

Juanjo Puigcorbé, Magda Puyo, Eulàlia Novell, Mercè Conesa i Queco Novell ahir al 
Museu de les Arts Escèniques. ÒSCAR GUIRALT / DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

El llegat de l’actriu es diposita a l’Institut del Teatre

“És la millor Winnie que he vist i 
veuré mai”, exclama la directora de 
l’Institut del Teatre, Magda Puyo, 
en admirar les fotografies de Rosa 
Novell mig enterrada en un turó, in-
terpretant la protagonista d’Oh! Els 
bons dies en el muntatge de José 
Sanchis Sinisterra de l’any 1984. La 
família de l’actriu, que va morir fa 
dos anys, ha fet entrega de tot el seu 
llegat professional al Museu de les 
Arts Escèniques de l’Institut del Te-
atre. Hi ha 36 caixes de documenta-
ció, 23 cartells i 6 premis com la 
Creu de Sant Jordi del 2007 o dos 
Butaca per La noche de Molly Bloom 
i La plaça dels herois. Remenant pa-
pers i fotografies, l’actor –i avui re-
gidor i diputat de Cultura– Juanjo 
Puigcorbé fins i tot troba proves de 
quan va compartir amb Rosa Novell 
El príncep d’Homburg dirigida per 
Ricard Salvat el 1982.   

Repassar caixa per caixa és resse-
guir tota la trajectòria de Novell, 
cronològicament, des que va entrar 
a l’Institut del Teatre –després de 
treure’s la llicenciatura de literatu-
ra catalana–. Era una persona molt 
meticulosa: tenia documentació de 
totes les obres arxivades per carpe-
tes i, a més de guions, programes de 
mà, cartells i fotografies, guardava 
fins i tot tiquets de dietes i factures. 
El 1984, durant la gira en castellà de 
Qué hermosos días, van llogar una 
furgoneta per anar a Olot que els va 
costar 7.000 pessetes, i ella en va 
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Documents  
Era molt 
meticulosa: 
tenia totes  
les obres 
arxivades per 
carpetes

Estudi  
“Ens faria 
pena tenir-ho 
en un traster; 
aquí es podrà 
consultar”, diu 
Queco Novell


