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La historiadora Mònica Borrell serà la nova directora 
del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), 
vacant des de la jubilació de Francesc Tarrats. Borrell 
haurà d’afrontar les reformes del museu. 

MÒNICA BORRELL, 
NOVA DIRECTORA 
DEL MNAT 

Bob Dylan té fins al 10 de juny per fer la conferència 
que li permetria rebre els 900.000 dòlars del premi 
Nobel, però l’Acadèmia Sueca esperava que ho fes 
aquest cap de setmana, que actua a Estocolm.

ELS NOBEL, 
SENSE NOTÍCIES 
DE BOB DYLAN

TEATRE

Els plats forts d’un any molt brossià

Patrimoni i un llegat viu 

Jordi Oriol i Carles Santos forma-
ran un tàndem explosiu a l’espec-
tacle Esquerdes, parracs, ender-
rocs. Són un dels plats forts de 
l’Epicentre Brossa del TNC, que 
inclou mitja dotzena d’activitats. 
Es podrà veure a la Sala Tallers de 
l’11 al 21 de maig.

El 14è BarriBrossa 

La 14a edició del festival se cele-
brarà entre el 10 i el 14 de maig i 
hi participaran sis equipaments, 
com el CCCB, el Museu Picasso i 
l’Espai Francesca Bonnemaison. 
El Centre Cívic del Parc-Sandaru 
programa La clau de la clau. Mes-
tres Quadreny.

El barri del poeta 

La Fundació Joan Brossa orga-
nitza una ruta per descobrir el 
barri de Sant Gervasi, on vivia el 
poeta, a través de la seva mirada 
i la seva obra, des de la plaça Mo-
lina fins al Col·legi d’Aparella-
dors. Estarà conduïda per la com-
panyia Els Pirates Teatre i es farà 
el 13 de maig.

Nous enfocaments 

La gran exposició del Macba so-
bre el poeta veurà finalment la 
llum el 20 de setembre. L’artista 
Pedro G. Romero i la conservado-
ra del museu, Teresa Grandas, 
aborden la seva obra des de pers-
pectives inèdites, com l’oralitat, 
la performativitat i l’antipoesia.

Teatre a tot arreu 

Judith Barnés i Glòria Bordons 
expliquen amb l’exposició A esce-
na. Personatges brossians que el 
teatre està present en tota l’obra 
del poeta, i analitzen la relació de 
la lletra, la il·lustració i els objec-
tes en els seus treballs. A Can Ma-
nyé (Alella), del 5 al 28 de maig.

Ho han fet CaboSanRoque 

La instal·lació interactiva i senso-
rial dels CaboSanRoque titulada 
No em va fer Joan Brossa arriba al 
TNC després de l’estrena a la pas-
sada edició del festival Tempora-
da Alta. Al vestíbul del teatre, del 
4 de maig a l’11 de juny.

Un barber d’artistes 

Les converses de Joan Brossa 
amb el seu barber, Josep Vilase-
ca, que també va ser-ho de Tàpi-
es, eren antològiques. El director 
de la Fundació Antoni Tàpies, 
Carles Guerra, conversarà amb 
ell en una trobada amb aires de 
happening. Al magatzem del 
TNC, els dies 16 i 17 de maig.

La Barcelona dels 60 

Hermann Bonnín torna a dirigir 
una obra teatral del poeta, Diu-
menge, banyada per l’atmosfera 
de la Barcelona dels 60. El repar-
timent està format per Àngels 
Bassas, Abel Folk i Àlex Casano-
vas i s’estrenarà el 19 d’abril.

Noves publicacions 

El TNC també serà l’escenari, el 
dia 22 de maig, de la presentació 
dels nous volums dedicats a les 
accions musicals, les òperes i els 
ballets de Brossa, publicats per 
l’editorial Arola. Amb aquests, ja 
hi ha 15 volums publicats.

Ramon Madaula envia  
el president al psiquiatre

Madaula insisteix que l’electe 
no està basat en cap polític real 
concret. “Soc jo!”, diu. El que l’ha 
inspirat és la seva experiència 
personal com a actor, perquè tro-
ba paral·lelismes evidents entre 
voler ser president d’un país i vo-
ler-se posar davant d’un audito-
ri de 500 persones, “que també és 
incòmode”. Els dos gestos són 
fruit de la mateixa necessitat de 
reconeixement públic.  

Una obra autobiogràfica 
Així que a L’electe Madaula es dis-
fressa de president –a qui ha ima-
ginat com un home de Mollet fill 
de xarcuters poc donats a les mos-
tres d’afecte–, però en realitat es-
tà parlant d’ell i la seva família, 
que tenia un negoci familiar a Sa-
badell: “Ell diu que l’estima i el 
vota tothom menys els de casa. I 
en el meu cas, als meus germans 
mai no els agrada res del que faig. 
Ara ja ho tinc assumit, però m’ha 
costat anys!”, afirma amb mig 
somriure. Madaula creu que un 
petit detall en la infantesa pot ar-
ribar a marcar algú per a tota la vi-
da: al seu president, Joaquim Dal-
mau, li deien Quimet Barrilet, i 
treu el trauma en forma d’ambi-
ció política. En el moment clau, 
però, es bloqueja i té por que el 
món s’adoni “que és un frau”.    

L’electe va quedar finalista al 
torneig de dramatúrgia del festi-
val Temporada Alta. Després de 
provar-ne l’èxit amb públic, Ma-
daula va decidir reescriure’l per 
afinar els “errors de principiant”, 
diu, i fer una peça més “madura”. 
A l’abril estrenarà un altre text seu 
al Maldà, Ignots, una obra sobre 
l’amistat protagonitzada per Jo-
sep Julien i Marc Rodríguez.e

Roger Coma i 
Ramon 
Madaula són 
un president i 
un psiquiatre a 
L’electe, que ja 
ha fet 25 
funcions en 
gira.  
SALA MUNTANER

La comèdia ‘L’electe’ imagina un polític en plena crisi

Què carai porta una persona a voler 
ser president del seu país? Ramon 
Madaula no ho entén de cap mane-
ra, però llança una hipòtesi: “Ells ho 
maquillen de responsabilitat i servei 
al país, però jo crec que és per neces-
sitat de reconeixement i apreciació 
social. I crec que aquí hi ha d’haver 
algun trauma de quan eren petits”, 
apunta del tot seriosament. Per això 
Madaula ha enviat al psiquiàtric el 
president de L’electe, la comèdia que 
es podrà veure des d’avui i fins al 7 de 
maig a la Sala Muntaner i que és el 
segon text que estrena com a autor 
després de Coses nostres.  

L’obra planteja una crisi gover-
namental quan, a falta de poques 
hores per al discurs d’investidura, el 
polític electe es lleva amb un tic 
greu i ostensible que li impedeix 
pronunciar-lo. Els assessors l’envi-
en al metge pensant en una solució 
ràpida i química, però el psiquiatre 
està encaparrat a fer-li fer un viat-
ge emocional al passat. La resistèn-
cia del president a deixar-se anar, 
com a prototip de bon català prag-
màtic i eixut, servirà les millors do-
sis de comèdia. “A qui vingui i no ri-
gui, li torno els calés”, s’atreveix a 
dir el director de l’espectacle, Jor-
di Casanovas, tot un expert en els 
dispositius escènics còmics. La ba-
talla la protagonitzen el mateix au-
tor, Ramon Madaula, que s’ha reser-
vat el paper secundari, i Roger Co-
ma, en el rol d’un líder de la nova po-
lítica amb vestit i sense corbata. “El 
puntal de l’obra és que és un presi-
dent molt quilòmetre zero, és molt 
concret i reconeixible, sabem què hi 
ha darrere”, afirma Coma.  
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