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Terricabras i Comadira obren
els Catalan Days de Nova York

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

Mentre el món assisteix al naixe-
ment d’una pandèmia, a Manhat-
tan a milers de persones se’ls enco-
mana un altre virus: la cultura. Tam-
bé fa miques les fronteres i, aquests 
dies, té un fort component català 
als seus gens. El PEN, la veterana or-
ganització de literatura i drets hu-
mans, celebra durant aquests di-
es el seu festival World Voices, i en 
aquesta edició el certamen compta 
amb destacada presència catalana, 
un aperitiu dels actes del festival Ca-
talan Days organitzat per l’Institut 
Ramon Llull i que, fins al dia 20 de 
maig, fa de Manhattan escenari de 
la cultura catalana.
 Dimecres, Narcís Comadira va in-
augurar aquest desembarcament 
cultural amb una lectura del seu po-
ema Triomf de vida a Evolució/Revo-
lució, un acte que coincideix amb el 
lema del festival del PEN i en el qual, 
davant un auditori ple a Cooper Uni-
on, van llegir també els seus textos 
en els seus idiomes originals autors 
com Salman Rushdie, Sergio Ramí-
rez i Nicole Brossard. 
 Vint-i-quatre hores més tard, el fi-
lòsof Josep-Maria Terricabras, l’artis-
ta iraquià Wafaa Bilal i el novel·lista 
gràfic francès Emmanuel Guibert 
s’asseien a la seu de l’Instituto Cer-

La jornada es coordina 
amb la trobada de veus 
del món del PEN

vantes per debatre sobre l’impacte 
de les noves tecnologies en la narra-
ció.
 Terricabras va posar un interro-
gant a la suposada revolució silenciosa 
amb què el PEN va batejar la sessió i 
va assegurar que «les noves tecnolo-
gies no produiran automàticament 
una revolució social només pel fet 
d’existir. El que és decisiu –va con-
tinuar– és l’acció humana i l’ús que 
fem de les possibilitats que tenim. 
Els cotxes no garanteixen la lliber-
tat, donen mobilitat. Els llibres no 
garanteixen cultura, només lectu-

ra», va dir el pensador, que creu que 
les noves tecnologies «representen 
un important avenç pel que fa a ac-
cés però no garanteixen més refle-
xió ni millors usos».
 L’agenda dels autors catalans a 
Nova York és plena. Dijous, en un al-
tre dels actes del PEN, Biel Mesqui-
da, Margalida Pons i Carles Pons van 
crear un pont entre els desapareguts 
escriptors Blai Bonet i Reynaldo Are-
nas. I avui el Catalan Days celebrarà 
un dels seus actes centrals amb una 
lectura de La plaça del Diamant per 
Jessica Lange. H
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L’actriu Mercè Lleixà 
mor als 49 anys

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

L
actriu catalana Mercè Llei-
xà va morir ahir als 49 anys 
a conseqüència d’un càn-
cer, segons van informar 

fonts de l’Associació d’Actors i Di-
rectors Professionals de Catalunya. 
Lleixà havia llaurat una àmplia i sò-
lida trajectòria en el teatre, el cine-
ma i la televisió, a més de dedicar-se 
a tasques docents a l’Escola Memory 
amb el seu company Toni Vives. El 
sepeli de la intèrpret serà dilluns, a 
la una del migdia, al tanatori barce-
loní de les Corts. 
 Lleixà va tenir un destacat paper 
en diverses sèries de TV-3, com Esta-
ció d’enllaç, Oh Espanya!, Nissaga de po-
der, Laberint d’ombres, Majoria absoluta 
i El cor de la ciutat, on l’actriu nascu-
da a Tortosa va fer el paper de la for-
nera Alícia.  Però abans va saltar a la 

fama amb la pel·lícula Què t’hi jugues, 
Mari Pili? (1991), de Ventura Pons, en 
un paper que li va donar el Premi Na-
cional de Cine de la Generalitat i el 
Premi de l’Associació d’Actors i Di-
rectors de Catalunya com a millor 

actriu protagonista de cinema.  
 Va ser en el teatre on va desenvolu-
par gran part de la seva carrera una 
intèrpret que es va formar a l’Insti-
tut del Teatre (1983-86) i que va com-
pletar el seu aprenentatge al costat 
d’Albert Vidal i Franco Di Francesco-
antonio, entre altres. La seva trajec-
tòria escènica va començar el 1987 
de la mà de Joan Ollé amb una adap-
tació de Medea, de Heiner Müller. 
Ollé va ser precisament el director 
amb qui més va treballar, en mun-
tatges com De poble en poble (Mercat 
de les Flors, Festival Grec de 1996), 
L’hora en què res no sabíem els uns dels al-
tres (Mercat de les Flors, Grec 2003), 
Sis personatges en busca d’autor (Lliure, 
2004), i La cantant calba i la cantant cal-
ba al McDonald’s (Lliure, 2007).
 El paper de senyora Enriqueta a 
La plaça del Diamant (2008), produc-
ció del TNC amb direcció de Toni Ca-
sares, va ser l’últim de Lleixà a l’esce-
na. Aquell any també va rodar el film 
El kaserón (2008), de Pau Martínez. El 
Lliure va dedicar ahir la funció de 
Dead cat bounce, del festival Radicals 
Lliure, com a homenatge a la desapa-
reguda actriu. H

‘La plaça del 
Diamant’, del TNC, 
va ser l’últim treball 
teatral de la intèrpret

33 Mercè Lleixà.


