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R+D+I
teatral

La Fundació Romea obre
una nova etapa analitzant
les arts escèniques

A.G.
BARCELONA

Després de set anys en
marxa, la Fundació Romea
hadecidittraspassar lafron-
tera del teatre del carrer
Hospital en tots els sentits.
En primer lloc, faran actes a
les altres sales del grup
Focus, com La Villarroel i el
Goya. I, sobretot, obren una
línia de recerca i desenvolu-
pament (R+D) que, segons
va avançar ahir el vicepresi-
dent de desenvolupament
empresarial de la Fundació,
Xavier Marcé, s’estrenarà
aviat encarregant un estudi
sobre l’impacte socioeconò-
mic de les arts escèniques a
Catalunya i Espanya. Co-
mençaran analitzant el pe-
ríode 2005-2007.

Daniel Martínez, presi-
dent de Focus, va justificar
la mesura de la Fundació
deixant clar que al sector li
calen estudis analítics, i que
si ningú no els fa, ja s’hi
posen ells. Altres aspectes a
investigar en el futur són la
relacióentreelmónaudiovi-
sual i l’escènic, i l’efecte de
les arts escèniques en la cul-
tura. L’actor Carles Canut,

director de la Fundació
Romea, va afegir que “els es-
tudis crearan opinió”, un
delsobjectiusdela institució
que dirigeix i que enguany
va engegar el curs amb una
lectura dramatitza del Don
JuanTenorioquevatrencar
totes les expectatives. L’èxit
va ser tal que Canut ha deci-
dit institucionalitzar-la.

Un altre dels punts nous
és una línia d’innovació.
“Volem conèixer què està
passant a Barcelona”, diu
Marcé. Un petit estudi
sobre l’off-off serà el punt de
partida de la col·laboració
de la fundació i els creadors
que estan al marge del siste-
ma. Oferiran recursos per-
què puguin investigar. En
llocs com l’Antic Teatre, per
exemple, esperen amb
ànsia la Fundació Romea. ■

Elcinecatalà
téAcadèmia

Joel Joan iMontseRibépresideixenun
nouensquebuscaràequiparar-se
a lesgrans institucions internacionals

Andreu Gomila
BARCELONA

Amb el clar objectiu d’aglu-
tinar uns professionals his-
tòricament dividits i presti-
giar el sector i les seves pro-
duccions, ahir va néixer
l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà, un ens que buscarà
equiparar-se a les grans ins-
titucions cinematogràfi-
ques mundials, des de la
nord-americana a l’espa-
nyola. El president és l’ac-
tor Joel Joen, i la vicepresi-
denta és la dissenyadora
Montse Ribé, que va rebre
un Oscar l’any passat pel
maquillatge del film El labe-
rint del faune. Sergi López,
Cesc Gay, Josep Maria Pou
i Mercè Sampietro –expre-
sidenta de l’Acadèmia de
les Arts i les Ciències Cine-
matogràfiques d’Espanya–
són alguns del centenar de
professionals que ja s’han
adherit a la institució.

L’Acadèmia neix gràcies
a l’impuls que Joan ha exer-
cit des del Col·legi de Direc-
tors, que també presideix.
L’actor i director va deixar
clar que el nou ens no sor-
geix per anar en contra de
l’Acadèmia espanyola i que
els acadèmics de l’una po-
den pertànyer a l’altra, com
ell mateix. Per palesar la bo-

na sintonia entre la gent del
setè art de Madrid i Barcelo-
na, el director general de la
institució espanyola, Carlos
Cuadros, va assistir a la pre-
sentació de l’Acadèmia cata-
lana realitzada a la seu de
l’Institutd’EstudisCatalans.

Ribé va fer èmfasi en la
necessitat d’aglutinar tots
els professionals del cinema
del país, mentre que Joan
mirava més cap enfora: “Si
la gent sap que Lars von

Trier és danès i que va crear
el Dogma, també han de
saber que Jaume Balagueró
és català i està fent el millor
cinema de terror d’Europa”.

El català no serà cap con-
dició per formar de l’Acadè-
mia. Joan va deixar clar que
buscaran potenciar les pro-
duccions en la llengua del
país, però que no es tanca-
ran a cap idioma. De fet,
una de les novetats que in-
trodueix ja el nou ens és la
creació d’uns premis ofici-
als, que substituiran els pre-
mis Barcelona del Col·legi
de Directors. I aquí hi po-
dran competir films en
qualsevol llengua, sempre
que la producció compleixi
una sèrie de requisits. Vicky
Cristina Barcelona, per
exemple, hi podrà competir,
perquè hi ha molta partici-
pació catalana (des de la
producció als actors). En
canvi, Elegy, d’Isabel Coi-
xet, no, perquè la directora
és gairebé l’única nascuda
aquí. El 19 de gener pròxim
es farà la primera gala amb
vots dels acadèmics.

Ribé va indicar que in-
tentaran que totes les
pel·lícules nominades
hagin estat estrenades. Per
això donen entrada a exhi-
bidors i distribuïdors a
l’Acadèmia. ■

Lena Woyzeck
De Jordi Casanovas.
Temporada Alta 08, 11 de novembre.

Georg Büchner era un
nihilista radical i el
seu Woyzeck un udol

infrahumà –un Munch fet
lletra– des d’un pou fosc. El
sistema sap com proveir-se
de les víctimes necessàries
perquè l’engranatge d’ex-
plotació funcioni. Canvia el
discurs, les formes d’opres-
sió, però la relació de poder
segueix una pauta invaria-
ble a través de les dècades,
les revolucions i contrarevo-
lucions. Per a un dramaturg
és relativament fàcil apropi-
ar-se del personatge i por-
tar-lo a la seva realitat. La
versió femenina ressuscita-
da per Jordi Casanovas, Le-
na Woyzeck, és un ésser tan
alienat com el seu ancestre
dramàtic. Un treball misera-
ble, una vida assetjada per
la bogeria i uns sentiments
entregats a la persona equi-
vocada, tot i que en el Wo-
yzeck de Büchner l’amor en-
cara és un últim refugi.

El pessimisme de l’autor
alemany és més directe. Ca-
sanovas accepta la sofistica-
ció de les estratègies del seu
segle i introdueix l’ham de
la felicitat i els seus placebos
químics. Büchner parlava de
moral per omplir les boques
dels amos. Casanovas de-
mocratitza la hipocresia de
les grans paraules per mos-
trar com s’ha buidat el seu
significat. El final és comú i
amb aquesta decisió, Casa-
novas atempta per primera
vegada contra la coherència
del seu temps. Aquesta soga
històrica no té gaire sentit
en una societat amb instru-
ments més subtils per aca-
bar amb l’ésser humà. Amb
un micròfon, una càmera i
una pregunta estúpida es
tritura el que queda de des-
pulla humana.

Aquest muntatge manté
la tensió qualitativa de la
carrera de Casanovas sense
revolucionar els seus prece-
dents. La tragèdia continua
sent igual de demolidora,
només s’ha de trobar el o la
protagonista adequada i Ca-
sanovas la té en Clara Cols,
impactant i convincent en la
seva desbocada carrera cap
al no-res.
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Mario Gas llegint el ‘Don Juan Tenorio’ que va obrir la
temporada de la Fundació Romea ■ FUNDACIÓ ROMEA

“Volem conèixer
què està passant
a Barcelona i a
Catalunya”,
assegura Xavier
Marcé

Joel Joan i Montse Ribé són les dues cares visibles de l’Acadèmia ■ AVUI

El premis
Barcelona
esdevenen
els guardons
oficials de la
nova Acadèmia


