
A rriba un moment que les
xifres no les entenc, jo
m'ocupo de persones»,

diu en un moment d’El metge de
Lampedusa l'actor Xicu Masó,
convertit aquí en Pietro Bartolo, el
doctor que cura els refugiats que
arriben, per centenars, a l'illa, un
menut monticle de  m i .
veïns al mig del Mediterrani entre
Sicília i Líbia. Ho fan a bord de vai-
xells i pasteres, vius i morts, des-
prés d'un arriscat viatge per mar
que, recorda el metge, és només
el darrer pas d'un periple tortuós

amb parada en camps de refugiats
que són pitjors que les presons.

Masó, que es va endur el premi
de la Crítica l'any passat per
aquest paper, s’ha fet seva la bio-
grafia de Bartolo, testimoni du-
rant gairebé tres dècades d'una
tragèdia a la qual Europa no mira
i de la que els mitjans només sa-
bem transmetre pinzellades. 

Dirigit per Miquel Gorriz, l'es-
pectacle que divendres va passar
pel teatre de Salt, recull en forma
de monòleg les vivències del met-
ge i les històries i els noms dels
nouvinguts que ha atès, recollides
durant anys en un llapis de me-
mòria perquè no s'oblidin.

Amb no gaires més eines que

un bagul de joguines, una llitera,
una bata i un ordinador i el so d'al-
gunes gravacions de salvament
marítim, l’actor transmet la bon-
homia i la paciència del doctor,
però també la desesperació de qui
veu que no pot fer més davant de
tot aquest dolor que arriba del
mar. 

El cru relat sobre els migrants
es trenca a vegades per un telèfon
insistent, detalls personals que
ajuden a aportar matisos al per-
sonatge –ai, el record de la mare o
l'experiència de qui sap què vol dir
ofegar-se!– i gestos de complicitat
amb l'espectador, trencant la
quarta paret per adreçar-se a un
públic cada cop més compungit.

Masó a banda, el que més
s'agraeix és el to. Acosta el drama
des de la quotidianitat de qui hi
conviu, però no accentua la tragè-
dia. Per desgràcia, tot és tan esga-
rrifós que no fa falta ni realçar-ho.

«És com si estiguéssim en gue-
rra, però no ens ho haguessin dit»,
afirma Masó-Bartolo en el seu es-
forç per fer-nos entendre totes les
vides trencades que s’amaguen
rere els recomptes oficials.

Més d'un cop el protagonista
real d'aquesta història –que val
molt la pena de ser escoltada– ha
insistit que ell no fa cap heroïcitat,
perquè només és un home. Fa hu-
manitat, que tal com van les coses,
ja és molt.

El dolor que ve del mar
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«EL METGE DE LAMPEDUSA»
Autors: Lidia Tilotta i Pietro Bartolo.

Direcció: Miquel Gorriz. Adaptació:
Anna Maria Ricart. Interpretació: Xicu
Masó. D 22 de febrer. Teatre de Salt.  
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AGÈNCIES LOS ANGELES

■El Teatre Dolby de Los Angeles
és sinònim de glamur i estrelles.
L'emblemàtic edifici situat a Ho-
llywood Boulevard acull des de
l'any  la cerimònia de lliura-
ment dels premis Oscar. Les da-
rreres hores han sigut, com cada
any, frenètiques: és el moment
dels preparatius previs a la gran
festa del cinema, que celebra la
seva a edició aquesta mateixa
nit. I en un escenari que porta pre-
cisament aquest cognom, si una
cosa no pot fallar, és el so.

Una gala que en aquesta ocasió
no comptarà amb un mestre de
cerimònies, tal com va confirmar
oficialment l'Acadèmia de Ho-
llywood a principis de mes des-
prés de la renúncia de Kevin Hart.
El còmic i actor va decidir no con-
tinuar com a presentador després
de la polèmica generada per uns
tuits amb contingut inapropiat
que va publicar fa anys.

«És una cosa nova, crec que és
interessant. Ho farà una mica di-
ferent perquè el començament de
l'espectacle és on realment po-
dem escoltar tots els sons. Mai te-

nim l'audiència a la sala fins a la
nit de l'espectacle. El xou comen-
ça i aquí és quan escoltem el que
faran. I el que ocorre en l'escenari
impulsa a l'audiència», explica a
un grup reduït de mitjans Paul
Sandweiss, director de so dels Os-
cars.

Segons Sandweiss, un bon pre-
sentador i bons discursos són clau
perquè el públic gaudeixi de la
gala. «El major desafiament és ob-
tenir grans actuacions i persones
que donin grans discursos i que
alhora siguin discursos significa-
tius», prossegueix.

Actuaran Queen i Lady Gaga
«Quan tens un gran amfitrió, l'au-
diència respon positivament. I lla-
vors podem començar i obtenir
totes aquestes grans respostes...
riures i aplaudiments. Sense això,
serà una mica diferent, ens aco-
modarem i veurem com se sent el
públic i, amb sort, l'ambient serà
bo. Segur que hi haurà alguns
grans discursos i això ajudarà.
Crec que les actuacions musicals
d'aquesta edició, com Lady Gaga
o Queen, seran genials», puntua-

litza.
Un total de deu pel·lícules no-

minades aquest any a l'Oscar en
diferents categories, com «Bohe-
mian Rhapsody», «A Star is Born»

o «Roma», compten amb tecno-
logies Dolby Vision i Dolby At-
mos. «L'Acadèmia de les Arts i les
Ciències Cinematogràfiques
sempre ha estat un gran soci per

a nosaltres. I estem encantats que
els nostres interessos estiguin
molt alineats de moltes maneres
diferents. L'educació i la divulga-
ció també són molt importants
per a l'Acadèmia», explica Glenn
Kaiser, director del Dolby Institu-
te.

Kiser confessa que organitzar
una gala de la magnitud dels Os-
cars no és tasca fàcil. «Preparar el
Teatre Dolby per a l'espectacle su-
posa un gran esforç i moltíssim
treball. L'equip ja ha estat treba-
llant en el teatre durant diverses
setmanes per armar els sistemes
tècnics i muntar l'escenari, i és
una producció realment gran que
es dona en l'últim minut. Hi ha
una activitat frenètica», assenyala
Glenn.

El Teatre Dolby de Los Angeles
és un dels més populars del món,
gràcies a la gala anual dels Oscars.
S’ha convertit, així mateix, en una
destinació turística per excel·lèn-
cia a la ciutat de les estrelles. 

I el guanyador és... el Teatre Dolby
L’equipament que des de 2002 acull la gala dels Oscars ultima els preparatius perquè la gala que tindrà lloc aquesta nit
sigui un èxit total La renúncia de Kevin Hart ha deixat la cerimònia sense presentador, però hi actuaran Queen i Lady Gaga

EFE PARÍS

■La pel·lícula Custòdia compar-
tida, primera obra del director Xa-
vier Legrand, va ser divendres la
gran triomfadora dels premis Cé-
sar del cinema francès, sobre els
quals va planejar l'ombra de dues

icones del cinema i la moda: Ro-
bert Redford i Karl Lagerfeld.

La victòria de Custòdia com-
partida no pot considerar-se una
gran sorpresa, si es té en compte
que era el film amb major nombre
de candidatures, deu, i que Le-
grand ja havia obtingut el Lleó de
Plata al millor director en el Festi-
val de Venècia de . No obs-
tant, en les últimes hores les tra-
vesses apuntaven cap a una gran
nit per a la seva major competido-
ra, la comèdia Li grand bain.

«Custòdia compartida»,
primera obra de Legrand,
triomfa als premis César
La nit del cinema francès va
retre homenatge a Robert
Redford i Karl Lagerfeld,
icones del cinema i la moda

EFE BARCELONA

■Club Editor acaba de recuperar
i publicar en un tercer volum els
«drames rurals» de l'escriptora
Víctor Català, els més celebrats,
tramats entre el  i el , edi-
tats per Blanca Llum Vidal i Agnès
Prats, amb un postfaci a càrrec de
Najat El Hachmi. Són  contes

publicats inicialment en «Caires
vius», «Ombrívoles» i «Drames
rurals», que van portar l'autora de
l'Escala a ser de les més llegides i
aclamades de la seva època, en-
cara que també de les més critica-
des, com ho demostra el retret de
Joan Maragall que només mirés la
«part fosca» de la vida.

Quan l'any passat Club Editor
va iniciar la recuperació de tots els
relats de Víctor Català, l'editora
Maria Bohigas va reivindicar la
narradora Caterina Albert -verita-
ble nom de Víctor Català- a la que
va qualificar, «sense cap dubte,

com una de les més importants de
la llengua catalana» per la seva
«originalitat, diversitat i fertilitat,
que la fan completament insòli-
ta».

D'aquest nou volum, desta-
quen contes com «La vella» o
«Carnestoltes», on esclata l'amor
lèsbic.

En el seu text, la també escrip-
tora Najat El Hachmi sosté que «la
brutalitat del món rural és sem-
blant a tot arreu, la violència con-
tra les dones, també. Escriure
aquí, també és enderrocar les lleis
del silenci que les amaga».

Club Editor recupera els drames
rurals escrits per Caterina Albert 
El volum aplega els relats
que l’escriptora de l’Escala 
va fer entre 1902 i 1907, que
són els més celebrats

L’impressionant Teatre Dolby, seu
de la cerimònia dels Oscars.
AGENCIAS


