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Les actrius Carme Elias i
Vicky Peña donen vida al

petit teatre Akadèmia al llarg, vi
perí imaquiavèl∙lic enfrontament
entre dues grans di
ves del Hollywood
daurat a l’obra Què
va passar amb Bette
Davis i Joan Craw
ford? PÀGINA 38

LA SEGONA

Sánchez, sensemal d’altura

Zapateroeraunhomeambsort,Sánchezésunper
sonatgeresilient.Alprimer, la fortunaselivaaca
barabansdelques’esperavaalserarrossegatpel
tsunamid’unacrisiquenos’acabavadecreure

quanesvapresentaralareelecció.Alsegon, lasevacapacitat
deresistir l’haconduïta lapresidènciadesprésdesercastigat
a lesurnesiserdefenestratper lacúpuladelseupartit.Noés
fàcil tornarcomafènixgràciesaunamociódecensuraiaspi
rararaavolarmésaltambunaconvocatòriaelectoralalcap
denoumesosd’haverarribata laMoncloa.Elques’aixeca
encaraésmésfortqueelquenohacaigut,vaescriureelneu
ròlegaustríacViktorFrankl.Sáncheznoésunpolíticque
tinguimald’altura,aixíqueéscapaçd’arriscar iaixòéselque
vaferahirconvocantperal28A.Téelseumèritperquèles
enquestesd’untempsençàprodueixengairebétantvertigen
comelsprecipicis.
PedroSánchezpodiacontinuargovernantfinsal2020

ambelspressupostosdeMarianoRajoy,peròfinalmentha

deciditanunciareleccions.Tanmateix,nohihauràsuperdiu
mengeelectoralel26demaig(elsseusbaronsnohovolien),
però,alcol∙locar laconvocatòriaunmesabans,aquestsma
teixosbaronshaurand’anaratotesperquèelseuelectoratels
vegicomelvotútilenlasegüentcita.Forad’això, ladatatria
datéelsseusavantatgesperalPSOE:alesforcesdeladreta
elsagafamassaaviat(sobretotalPPdeCasado,enfasede
formació),ambVoxrestantliclientela, ia l’independentisme
l’enxampasensemassaganes,ambel judiciper l’1Ollunyde
laconclusió.El lídersocialistapensaqueéselmomentde
situarseenlacentralitatpolítica iocuparaquestespaique
d’altreshanabandonat.
Rajoyeraunpolíticquenopreniaunadecisiósi tenia

tempsperdavant.Sánchezésun
dirigentquehaapostatclara
mentpertotelcontrari.És la
diferènciaentrel’analògic iel
digitalenlapolítica.

v

ElpianistaKennyBarronre
brà el premi Jazzterrasman

2019el properdia 9demarç, quan
farà un concert en el 38è Festival
de Jazz de Terrassa.
El festival celebra
tambéels60anysdel
club d’amics del jazz
d’aquesta població.
PÀGINA40

v

Carlos Urroz s’acomiada de
ladirecciód’Arcoamb“lami

lloredicióde ladècada”.La fira,del
27 de febrer al 3 demarç, ha comp
tat amb la codirecció
de Maribel López
(Barcelona, 1972),
que ladirigiràensoli
tari a partir del 2020.
PÀGINA42

v

Trump ha recorregut a de
clarar l’estat d’emergència

perpoder finançar el seuprojecte
de mur fronterer amb Mèxic. La
decisió tensa la rela
ció amb el Congrés,
tant amb els demò
crates com ambpart
del seu propi partit.
PÀGINA 3

v

Amb una dècada en un càr
rec equiparable al d’ambai

xador delVaticà a França, el nun
ciVentura s’havist implicat enun
cas recent de pre
sumptes tocaments
no consentits a les
natges a un funcio
nari parisenc de 30
anys. PÀGINA 6

v

L’amor com
aganxo
ElsempresarisdePlatjad’Aro
provendepal∙liar elsmals
resultatsde la temporada
baixaambunacampanya
turística l’eixvertebradorde
laqual és l’amor, i que inclou
sessions fotogràfiquesgratuï
tesperals enamorats, lectures
dramatitzadesdecartes ro
màntiques imenúsespecial
mentdissenyatsperaparelles.

Aplaudiments al president Inseguretat a Barcelona

Malgratqueen la reuniódematinesquevaconvocar
PedroSánchezdillunspassata laMoncloaelnucli
durdelGoverncentral i elPSOEja li vaposara

sobrede la taula lesdiversesdatespossiblespera l’avança
mentelectoral, elpresidentvamantenir la incògnita sobre la
sevadecisió final.Aixídoncs, imalgratquealguns japensa
venque totapuntavaal28d’abril, lamajorpartdelsmembres
delConselldeMinistresnomésva tenir lacertesaqueaquesta
era ladataescollidaquanSánchezmateix lavacomunicaren
la reunióextraordinàriadelgabinetconvocadaahiraaquest
efecte.Després, elsministresvanveure juntsper televisió la
compareixençadeSánchezenquèvaanunciar ladata. Iquan
elpresidentva tornara reunirseambells, japercelebrarel
ConselldeMinistresordinari, el vanrebreambaplaudiments
enunambientdistès.Hanestatdues setmanesd’infart, finsa
l’anuncidel finalde la legislatura, i algunsministresvasem
blarquealleujavenambaquestaplaudimentaSánchez les
tensions i incerteses sofertes.

Barcelona no aconsegueix frenar la delinqüència.
Els actes delictius continuen incrementantse,
malgrat l’augment de les hores extres de laGuàrdia

Urbana i que s’hagin prodigat les operacions conjuntes
amb elsMossos d’Esquadra. Aquests esforços, de vegades
més de cara a la galeria, no han aconseguit contenir la
situació en la qual es troba la capital catalana d’algun
temps ençà. La inseguretat, que ha estatmotiu perquè
l’alcaldessaAdaColau hagi estat reprovada en tres oca
sions, ja és el principal problemapel 21%dels barcelonins
enquestats en l’últimbaròmetremunicipal. Cada hora,
segons les dades ofertes pelMinisteri de l’Interior, es
produeixen a la ciutat 22 infraccions penals. No són dades
tranquil∙litzadores. Les administracions competents s’han
de posar les piles de seguida. Destinarmés recursos als
carrers perquè la ciutat no se’ls escapi de lesmans. Tal
comaugmenten les estadístiques, o es posen a treballar de
manera immediata o serà difícil reconduir la situació.
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INTERNACIONAL

Cap visible
La Fiscalia francesa demana un
mes de presó i 500 euros de
multa per a Eric Drouet, consi
derat per les autoritats el líder
de les protestes de les armilles
grogues. PÀGINA 6

POLÍTICA

Sense dilació
El Tribunal Suprem està dispo
sat a allargar tant com sigui
possible les sessions del judici
per l’1O amb l’objectiu que la
campanya electoral pel 28A no
afecti el procés penal. PÀGINA 19

EDITORIALS

Els temes del dia
La convocatòria d’eleccions
anticipades per al 28 d’abril en
un escenari de forta polarització
política, i l’estratègia de Donald
Trump de declarar una emer
gència nacional a fi d’aconse
guir els fons necessaris per
construir el mur a la frontera
ambMèxic. PÀGINA 24

OPINIÓ

Cessions recíproques
La base de qualsevol procés de
negociació és la ferma voluntat
d’assolir un acord a través de
concessions mútues, assenyala
JuanJosé López Burniol, que
abunda en la idea de reciproci
tat citant el president Tarrade
llas: “El primer que un ha de fer
quan es disposa a negociar és
tenir molt clar el que l’altra part
no pot cedir mai”. PÀGINA 28

TENDÈNCIES

Despreniment fatal
La Guàrdia Civil creu que el tap
sota el qual va quedar sepultat
el petit Julen Roselló va ser
provocat per la mateixa caiguda
del nen, que va arrossegar terra
del pou. PÀGINA 32

CULTURA

Salut convertida en art
L’artista turca Ayse Gül Süter i
la Fundació Quo Artis han
transformat l’antic quiròfan
principal de l’hospital de Sant
Pau en una gran tela en la qual
ciència i art van juntes en una
original exposició que plasma el
contrast entre els teixits sans i
malalts. PÀGINA 42

ESPORTS

Optimisme de primera
El capità del Girona FC, Àlex
Granell, confia a mantenir la
categoria malgrat que els d’Eu
sebio Sacristán estan a un sol
punt del descens després d’una
nefasta ratxa de 10 partits sense
conèixer la victòria. PÀGINA 52

ECONOMIA

Fidelitat de capa caiguda
Prop de 10milions d’usuaris de
mòbil van canviar d’operador el
2018, un rècord en els fluxos de
portabilitat propiciat per la
contínua recerca de preus més
competitius i la demanda de
paquets combinats que oferissin
continguts audiovisuals, espe
cialment els relacionats amb el
futbol. PÀGINA 59
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Crawford iDavis, duel final
Vicky Peña i Carme Elias reviuen al teatre la rivalitat de les dues actrius

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
n dels duels més
famosos i espec-
taculars de dives
de lahistòriapren
l’escenari del pe-
tit teatre Akadè-

miadeBarcelona. La rivalitat entre
dues feres de Hollywood, Bette
Davis i Joan Crawford, després de
protagonitzar juntesQuèsen’hafet,
deBabyJane?, s’haconvertitenuna
obra de teatre, Què va passar amb
Bette Davis i Joan Crawford?, es-
critaperJeanMarboeuf i ambdues
reines més de l’escena sobre la
taula: Vicky Peña i Carme Elias.
Que ara per ara, asseguren que es
continuen portant bé, encara que
faltenunsdiesfinsal’estrenadel27.

Al cap i a la fi, Crawford i Davis,
malgrat les tensions passades, tam-
bé van començar bé el rodatge de
Què se n’ha fet, de Baby Jane? La
Crawford–alaqualdesprésdelase-
va mort una filla adoptiva li va de-
dicar un truculent llibre que va ori-
ginar lapel·lículaMamaestimada–,
va ser la que es va desplaçar aNova
York per buscar per a la pel·lícula
una Davis que representava La nit
de la iguana. A les dues els anava a
anarbélapel·lículaperrellançarles
seves declinants carreres a comen-
çamentsdels seixanta.El tocd’hor-
ror psicològic del film –dues velles
germanes actrius, una de les quals
manté captiva l’altra, paraplègica,
en una mansió– va triomfar. Però
lescosesentreellesvanacabarfatal.
I la rivalitat i els comentaris afi-

latsvandurartotalavida.Ahireldi-

rectorde l’obraquepresenta l’Aka-
dèmia, l’italià Guido Torlonia, re-
cordava els enormes dubtes que ha
tingut ell per decidir qui era qui en
elmuntatgeteatral–finalmentesva
decidir per “el més imprevisible i
sorprenent” i Carme Elias és Bette
Davis, i Vicky Peña, Joan Craw-
ford– per recordar que potser els
problemes van començar en el ro-
datge quan el director Robert Al-
drich va decidir que Baby Jane fos
BetteDavis, comvolia, en comptes
deJoanCrawford.
Potser la història més delirant i

maquiavèl·lica en el llarg conflicte
posteriorentre lesduesdivesholly-
woodianes, segons Torlonia, és la
quevapassaralsOscars:nomésvan
nominarBetteDavis amillor actriu
iCrawfordnohovapodersuportar.
Ivacomençaramaquinarpersabo-

tejar la cerimònia a Davis. Per po-
der tenir unOscar a lamà, va acon-
seguirper totselsmitjansque l’aca-
dèmia li encarregués presentar
l’Oscar al millor director. Però no
contenta amb això, va escriure una
cartaalesnominadesamilloractriu
que no podien anar a la cerimònia i
els va oferir recollir-lo per elles. I
efectivamentvapassar:l’Oscarelva
guanyar Anne Bancroft, que tenia

unaobradeteatreaNovaYork... i la
que va aixecar l’estatueta daurada
que hauria estat la tercera per a la
DavisvaserCrawford.
Ara Elias i Peña donen vida a la

història d’aquest enfrontament i a
la història personal de les dues
dives en un muntatge epistolar en
què apareixen als seus camerinos
durant el rodatgedeQuè sen’ha fet,
de Baby Jane? La correspondència
que dona vida a l’obra no és real
però el que diuen les cartes que
s’envien ho és. També que totes
dues es van haver de moure en un
Hollywoodmasclista. “Bette Davis
–recordaCarmeElias–deiaqueha-
via hagut de lluitar tota la vida per
imposarlasevamaneradeserenun
món de prejudicis. Quan la Craw-
ford el proposa el personatge veu
unagranoportunitat per a ella i per

Cultura
Grans intèrprets a la cartellera teatral barcelonina

Carme Elias i Vicky Peña caracteritzades per aQuè va passar amb Bette Davis i Joan Crawford?, que s’estrenarà el 27 al teatre Akadèmia

Desprésderodar‘Quèse
n’hafet,deBabyJane?’,
lesduesdivesesvan
enfrontarenescenes
maquiavèl·liques
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#tuitsdecultura
@ramonlobo
Ramón Lobo Periodista

¿Dará tiempoa@sanchezcastejona
dejarcerradoelasuntode losderechos
deautordentrodelestatutodelartista
antesde laselecciones?#cultura

@Izaskunarretxe
Izaskun Arretxe Dir. Lit. Inst. Ramon Llull

Núria Perpinyà i Irene Solà seran
les escriptores catalanes a la re
sidència d’autors Art Omi de
Nova York d’enguany. @IRLlull

@EllenPage
Ellen Page Actriu

Quina sort poder passar el dia parlant
de@umbrellaacad amb aquesta dona
tan increïble i talentosa. @emmy_ra
ver El xou s’estrena demà!!!

@josecvales
José C. Vales Novel∙lista

Saludos a todos los alumnos y profes del
IES Cástulo de Linares, que están leyendo
y comentando #CabaretBiarritz ¡Esta
noche irán a bailar charlestón! @ftrcastulo

Màrius Serra

Masó aCorfú

No ho puc evitar. Cada cop que lle
geixo el nom de Corfú penso en els
Durrell. Després de viurehi un lus
tre durant la seva infància, just

abans de la Segona GuerraMundial, el Durrell
naturalista (Gerald) va absorbir un seguit
d’experiències illenques que germinarien en
la seva coneguda trilogia de Corfú, encapçala
da perLameva família i altres animals, tres lli
bres lluminosos quemai no han deixat de ree
ditarse i que van propiciar una pel∙lícula i
dues sèries de televisió. Ara Corfú arriba a les
llibreries per mar, en una novel∙la primerenca
d’un autor de qui ja havíem llegit dos llibres de
contes molt recomanables. Es tracta del pia
nista i escriptor JordiMasóRahola, que publi
ca L’hivern a Corfú (Males Herbes), una no
vel∙la navegable que ens passeja per la Me
diterrània aborddel creuerPioneer of the Seas.
Després d’algunes obres de menor circulació,
el 2016 Masó va publicar Polpa i l’any passat
La biblioteca fantasma (sempre a Males Her
bes), dos reculls de contes units per una veu
narrativamolt seductora capaçd’inventar eru
dicions fictícies com les que haurien pogut
construir Perucho, Trabal i Calders aïllats en
un refugi demuntanya per una nevada. Aquell
festival de la imaginació reapareix ara en una
narració llarga que és novel∙la curta i vicever
sa. En Bertran Bartra, un nom francòfob ideal
perquè el pronunciï Manuel Valls, guanya en
una rifa nadalenca un viatge per laMediterrà
nia i, un cop embarcat, s’adona que hi passa
una cosa molt estranya. Cada matí quan baixa
a esmorzar no reconeix ningú del dia abans,
com si patís un alzheimer no diagnosticat. El

misteri en qüestió de seguida fa pensar en els
fragments en cursiva de Los premios de Julio
Cortázar i, en efecte, Masó també el cita com
a referent, juntament amb esments gens gra
tuïts a Calders, Conrad, Melville, Monzó o
Calvino.
La novel∙la té moments d’un humor traba

lesc, que no desplacen l’estranyesa desconcer
tant que envaeix (i desprèn)Bartra.Unpassat
ger poeta, de nom Severí Sistach, quan el co
neix li demana: “No serà pas parent del Bartra
poeta! Sàpiga que no és sant de la meva devo
ció:massa eixut,massa solemne!”. Però el Bar
tra desconcertat li diu que no, que ell és car
nisser. Masó, molt donat a saltarse les con
vencions narratives en els seus contes,
repeteix l’operació en aquesta narració més
llarga. Per exemple, de tant en tant fa que el
narrador es distanciï de la història que explica
per interpel∙lar el lector amb consideracions
metaliteràries: “Des de temps immemorials,
els miralls han fet un bon servei als novel∙lis
tes: els personatges s’hi miren amb qualsevol
pretext i això permet al narrador omniscient
descriure’ls sense que la interrupció de l’acció
sembli gratuïta”. En un altre moment, quan el
protagonista Bartra està a punt de saltar per la
borda, el narrador s’hi oposa perquè “seria la fi
de la nostra narració. Un final abrupte, de
cebedor: per escenificar el vulgar suïcidi d’un
desgraciat no calia tota la parafernàlia d’un
creuer”. Masó és un narrador franc. Llegiulo.

En Bertran Bartra, un nom
francòfob ideal perquè
el digui Manuel Valls, guanya
un viatge per la Mediterrània

Carles Alfaro dirigeix Francesc Orella al teatre
Goya a ‘L’últim acte’, amb textos de Txékhov

Ser actor en
un teatrebuit

J. BARRANCO Barcelona

La fascinació per Txékhov,
aquell metge rus que va re
volucionar el teatre a finals
del segleXIX ambpersonat

ges que viuen i moren de desig, amb
unainsatisfacciócrònicainstal∙ladaen
ells, no s’acabamai. El director valen
cià Carles Alfaro ha creat per al teatre
Goya una nova obra, L’últim acte, uti
litzant alguns dels textos deTxékhov,
lamajoria no teatrals, sinó relats, con
tesicartes:recordaqueeramoltpopu
lar com a columnista d’un diari i allà
plasmava històries petites molt llegi
des.Històries,lamajoriadelasevapri
mera etapa, en què, segons diuAlfaro,
demostrasernonomésungranamant
del teatre sinó estar
fascinat pels actors,
entrar als camerinos
o ser entre bamboli
nes més que d’espec
tador.
I ambaquesteshis

tòries n’ha construït
una de protagonitza
da per Francesc Ore
lla,quedonavidaaun
actor en la seva últi
ma fase, a qui ja li ha
arribat l’hora de re
bre insuportablesho
menatges, i que des
prés de beure molt i
quedarse adormit al
teatre de províncies
onharebut l’últim,es
despertasolenunca
merino, veu que tots
elsaltreshanmarxati
l’han deixat allà i rep,
comsifosuncontede
Dickens, la visita de
tresmuses, tres espe
ritsfemeninsd’aquell
teatre, encarnats per
Nina, Cristina Plazas
i Bárbara Granados.
Tres “dimonis o àngels” que el faran
reflexionarsobrequèhafeten lavida i
“ferunviatge aúltimahoramoltpatè
ticament iniciàtic”, reblaAlfaro.
Explicaquel’obrabuscareflexionar

sobre la vida dels actors, sobre la dis
tànciadelaseva imatgepúblicaambla
seva vida privada. Sobre la carrera
professional de l’actor i la de la seva
vida:“Quinescosesquedenalcamíper
una ambició legítima en el camp
del que anomenem art”, remarca. Tot
ambmolta ironia, afegeix. Ieldirector
raona que “acabar sol, amb tot l’èxit
però sol, no és una història tan es
tranyaengaires actors.Hihaunavida
de ficció que és confusa i gestionarla
és difícil. No sabem diferenciar entre
elqueésurgent i elqueés important”.
Les tres naturaleses femenines i la

masculina provoquen un joc en es
cena, assenyala, “bastant divertit, de
vegadespatètic i fins i tot cruel”.Unes
donesqueoscil∙len,segonsquielvisiti,
entrelaserenitat, l’anàlisi, laracionali

tat (Nina), laserenor i lacarn(Cristina
Plazas) o allò que és naïf, representat
pel personatge de Bárbara Granados,
“ingènua,peròquetéeldodenohaver
perdut la mirada del nen, no en el
sentit de ximple, sinó la més lúcida”.
Fa preguntes bàsiques a un home
“amb moltes contradiccions que ha
fugitdeqüestionselementals”.
L’actor FrancescOrella explica que

Vassili, que així es diu el seu perso
natge, “ésunactorde70anysqueamb
l’aparició d’aquests tres éssers farà un
viatge per diferents capes del seupas
sat ielseupresent”.Unviatgequepro
vocarà en ple ocàs, gairebé en el cant
del cigne, que es qüestioni “la seva
feina, la seva relació amb l’audiència,
la seva solitud, l’amor”. Es va enamo

rar una vegada d’una dona “que podia
estimar un actor però no ser l’esposa
d’unactor,unacosaquesemblaantiga
inohoés tant”,diuOrella.
Afirma que Txékhov és “deliciós

per la mirada tragicòmica i tendra de
fins a quin punt podem arribar a ser
ridículs i maldestres a l’hora de ges
tionar lesnostres vides”. I que confes
safinalment:“Faigaquestafeinaenun
moment de la vida en què m’inter
pel∙la molt”. “El personatge em toca
bastant de prop, el tema de la solitud,
les dones, el sentit de la professió, la
mevarelacióambelpúblic”,conclou.c

a les dues. És molt interessant in
tentar crear aquests dos mons que
entren en competició, de moment
només a l’escenari”. Per Vicky Pe
ña, el text epistolar “és molt obert,
s’escriuen entre elles i també al di
rectordelfilm,aaltrespersones,ala
seva família, i a través d’aquelles lí
nies veiem la seva ànima i presen
ciem el crescendo o el xocant que
representen les seves maneres de
ser i fer. Surten com dos cavalls
plens d’energia cap al projecte i al
final per les circumstàncies, per la
sevapersonalitat,perpetitsconflic
tes, creenunadificultatdecomuni
carse i es converteixen en rivals
per sempre. Eren dues lluitadores,
dues grans actrius. Tot i queCraw
ford va començar com a ballarina i
va ser construïda per la Metro
Goldwin Mayer i en canvi Bette
Davis va tenir inicis teatrals i es va
anar adobant, finalment la Craw
ford també va ser una gran actriu”.
Sónduesdones,concloueldirector,
quetenen“unacosasimilarmalgrat
una carrera molt diferent, una de
basada en la bellesa, l’altra inten
tant fer dones molt fortes. Una és
l’estimadapertotselshomes, l’altra
era l’aspiració demoltes dones que
volien ser com elles. Dues dones
molt lliures, extraordinàries”.c

DAVID RUANO

DAVID RUANO

Francesc Orella en una escena de L’últim acte

Orella reconeix que li ha
tocat fer un personatge
l’interpel∙lamolt
en el seumoment
de vida actual


