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33 El periodista radiofònic, en el seu monòleg amb dos relats de Txékhov.

ELISENDA PONS 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

–¿Què hi fa un periodista espectador 
teatral passant a l’altra banda?
–M’agrada molt el teatre i salto a l’es-

Amb el monòleg Sobre els danys del ta-
bac i les ostres, dos contes de Txékhov, 
el periodista Xavier Grasset salta al se-
gon horari de La Villarroel cada dimarts i 
dimecres fins a l’1 de maig.

Xavier Graset
Periodista

EN 3 MINUTS

  

«Boadella em va invitar 
a anar amb Els Joglars»

cena amb humilitat, afecte i cangue-
li. És una cosa que imposa.

–¿Algun estudi teatral o antecedent 
familiar en el gremi?
–Vaig fer teatre aficionat a Vila-seca 
amb el grup La Tramoia, que dirigia 
el meu germà gran, el Pep. El meu pa-
re cantava sarsuela com a aficionat i 
un tiet era tenor. Esteve Graset, un co-
sí meu que va morir, sí que va fer tea-
tre experimental a partir de la veu. I 
fa molt temps, Albert Boadella em va 
convidar a anar amb Els Joglars.

–Expliqui aquesta gran oferta.
–Al tornar de l’exili pel cas de La tor-
na, va presentar a Vila-seca l’obra M7 

Catalònia i poc després va tornar per 
fer una conferència. «¿Per què no 
véns a Pruit [el poble d’Osona on as-
sajaven Els Joglars]?», em va dir.

–¿Per què hi va renunciar?
–El vaig canviar per Felipe González. 
Era quan em van oferir anar a Madrid 
de corresponsal de Catalunya Ràdio. 

La meva vida estava molt encarrilada 
cap a aquest mitjà.

–¿Com es va posar a les ordres del di-
rector, Francesc Cerro, per fer aques-
ta incursió teatral?
–Vam coincidir en un espectacle que 
es va fer a les llotges del Fortuny de 
Reus amb 15 creadors, 15 monòlegs 

i 15 intèrprets. Jo llavors vaig actu-
ar amb Oriol Grau com a director. El 
Francesc havia fet Sobre els danys del 
tabac fa quatre anys i el va voler recu-
perar afegint-hi el relat de Les ostres. 
El vam estrenar al novembre al Bar-
trina amb el ple de la temporada: 450 
espectadors.

–¿Què defineix el protagonista 
d’aquest conte de Txékhov?
–És un personatge patètic, un pobre 
desgraciat, en mans de la seva dona. 
Aquest xerraire de fira es dedica a fer 
conferències sobre els danys del ta-
bac. L’obra és un puja i baixa emocio-
nal i també còmic.

–¿Es veu fent monòlegs de l’estil El 
club de la comedia?
–No és el meu terreny. Jo visc el tea-
tre com un experiment. Sóc un tasta-
olletes. L’altre dia, Espinàs va dir: «El 
pitjor que es pot ser en aquest món és 
polifacètic. Després, assassí». Doncs 
jo treballo a la ràdio, faig conferènci-
es i escric llibres. H

Isona Passola es posarà al 
capdavant del cine català
3La productora va vèncer Jordi Rediu després d’un polèmic recompte de vots

MARTA CERVERA
BARCELONA 

L
es primeres –i agitades– 
eleccions a l’Acadèmia del 
Cinema Català, realitzades 
ahir a la seu de la SGAE de 

Barcelona, van donar com a triom-
fadora Isona Passola. La candidatu-
ra de la productora de Pa negre va 
quedar clarament davant de la del 
seu col·lega Jordi Rediu, productor 
d’El taxista ful i Fake orgasm, per 93 
vots contra 31. El vot per correu va 
ser un inesperat punt de discòrdia 
en el recompte de vots, que es va 
allargar fins més enllà de les onze 
de la nit: Rediu va declarar en un 
primer moment la seva intenció 
d’estudiar la possible impugnació 
de la victòria de Passola a l’enten-
dre  possibles defectes de forma en 
el vot per correu, encara que poste-
riorment es va abraçar a la triomfa-
dora i va dir no voler ser un proble-
ma per a l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà. La participació en les eleccions 
es va situar al voltant del 50%.
 L’elecció de Passola representa 
la continuïtat del treball realitzat 
per la junta anterior que va presidir 
l’actor Joel Joan. Tres dels seus an-
tics membres s’integren també en la 
de Passola, el principal objectiu de 
la qual serà el mateix que va portar 
a constituir l’acadèmia fa cinc anys: 
«La defensa i la promoció del cine ca-
talà». Els Premis Gaudí han estat el 
seu millor aparador fins ara, encara 
que ahir a la nit, després de la seva 
victòria, va expressar la seva inten-
ció que l’Acadèmia tingui «visibili-

tat» més enllà dels guardons. «Hem 
de crear una imatge de mercat del ci-
ne català», va dir Passola. «La cultu-
ra ha de ser la imatge d’un país quan 
aquest no té estat», va assegurar la 
productora.
 L’assemblea anual de l’Acadèmia 
del Cinema Català va durar molt més 
de l’esperat i va estar envoltada de 
molta controvèrsia, encara que al fi-
nal la sang va semblar no arribar al 
riu. En qualsevol cas, Rediu té temps 

per meditar sobre una possible im-
pugnació dels resultats per defecte 
de forma en el vot per correu i el vot 
delegat.

SERGI LÓPEZ, VICEPRESIDENT / Passo-
la, que va dirigir el documental 
Catalunya-Espanya (2009), actualment 
prepara L’endemà, un altre film docu-
mental sobre com seria el dia posteri-
or a la independència de Catalunya. 
El projecte ha aconseguit 348.839 eu-

ros a través del micromecenatge de 
Verkami, una xifra rècord aconsegui-
da gràcies a les aportacions de més de 
8.000 persones. 
 En la seva nova junta Passola, 
compta amb el suport de l’actor Sergi 
López (vicepresident), la productora 
de televisió Elisa Plaza (secretària) i la 
tècnica de postproducció Maria Rosa 
Fusté (tresorera). Entre els vocals des-
taquen les actrius Clara Segura i Ai-
na Clotet i el director Cesc Gay. H

CONTROVERTIDES ELECCIONS DE L’aCaDèMIa

33 Isona Passola, ahir a la seu de la SGAE, dipositant el vot a l’urna.

JOAN PUIG

Eva Lootz 
i Elvira 
González  
reben l’Art i 
Mecenatge

EL PERIÓDICO 
MADRID

L’artista Eva Lootz, la galerista 
Elvira González i la col·lecció Juan 
March van rebre ahir els guardons 
que atorga cada any la Fundació 
Art i Mecenatge, impulsada per La 
Caixa, per distingir la tasca de les 
parts implicades en el procés de 
creació i divulgació de l’art. A l’ac-
te, celebrat a CaixaForum Madrid, 
hi va assistir el secretari d’Estat de 
Cultura, José María Lassalle, que 
va reiterar el seu desig de «supe-
rar els obstacles» que hi ha en el 
món de la cultura, «més necessà-
ria que mai», i va advocar perquè 
algun dia es guanyi la «batalla» 
contra l’austeritat, informa Euro-
pa Press.
 «Tant de bo que els que volem 
canviar les coses perquè la cultura 
rebi el reconeixement que es me-
reix guanyem la batalla a aques-
ta espècie d’hiperluteranisme de 
l’austeritat comptable que subor-
dina la bellesa i la seva força ex-
pressiva i pedagògica», va dir.
 Va fer referència també als «sa-
crificis que els homes de la cultura 
han de fer sota el pes asfixiant de 
la paleta de grisos que la crisi i les 
pujades d’impostos fan insupor-
table». 
 La galerista Elvira González va 
considerar que un col·leccionista 
d’art ha d’estar «premiat», i «no 
castigat», cosa sobre la qual creu 
que el Ministeri d’Hisenda hauria 
de recapacitar. Per la seva banda, 
Eva Lootz va criticar que des dels 
anys 80 l’art s’hagi convertit en 
«apèndix del màrqueting». H

PREMIS DE La CaIXa


