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● El Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts
(Conca) va fer públics ahir
quatre nous premis nacio-
nals de cultura: la Funda-
ció Vila Casas, Eudald
Carbonell, Bienve Moya i
Octavi Serret.

El Premi Nacional de
Patrimoni Cultural distin-
geix enguany la Fundació
Vila Casas per la seva «im-
portant aposta cultural, so-

cial i educativa, que es tra-
dueix en una filosofia de
rehabilitació del patrimoni
arquitectònic i visual del
país». La darrera aportació
que ha fet la institució que
presideix el mecenes An-
toni Vila Casas és la recon-
versió de Can Framis, al
22@ barceloní, en un mu-
seu de pintura catalana
contemporània.

Eudald Carbonell ha re-
but el Premi Nacional de

Pensament i Cultura Cien-
tífica «per la seva aporta-
ció subtil i reflexiva a la in-
terpretació dels orígens de
l’espècie humana, la crea-
ció d’un sistema d’anàlisi
de la tecnologia prehistòri-
ca i el reconeixement de
l’antic poblament de la pe-
nínsula Ibèrica a Atapuer-
ca».

Els 24 membres del ju-
rat també han decidit con-
cedir el Premi Nacional de

Cultura Popular a Bienve
Moya «per la continuada
tasca de recerca, difusió i
recreació del patrimoni de
la cultura immaterial cata-
lana, especialment pel que
fa a l’anàlisi de les llegen-
des, el teatre, el circ, la
música tradicional i el ca-
lendari festiu». Moya ha
desplegat el seu activisme
en ciutats com Granollers,
Barcelona i especialment
Vilanova i la Geltrú.

Per últim, el Premi Na-
cional de Projecció Social
de la Llengua Catalana
aquest any és per a Octavi
Serret, «per la tasca com a
llibreter a Vall-de-roures,
al Matarranya, a la Llibre-
ria Serret, des d’on pro-
mou escriptors catalans, i
fomenta l’edició i difusió
de la literatura ebrenca i
dels autors vinculats a les
Terres de l’Ebre i a l’Ara-
gó catalanòfon».

La Fundació Vila Casas, Eudald Carbonell, Bienve
Moya i Octavi Serret, premis nacionals de cultura
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Joan Solana és autor i di-
rector. Quan va veure la
sala del TGB (amb el pú-
blic envoltant l’escena
pels quatre cantons) va en-
tendre que calia desenter-
rar un antic projecte, Ulls
de bruixa. La proposta,
premi Octubre de Teatre
2003, té un ampli reparti-
ment d’una quinzena de
persones entre músics i ac-
tors. L’empresa és arrisca-
da i un bon exemple del
que pot procurar l’Avan-
time que es programa al
TGB i al Versus. La peça
és ambiciosa també des de
la seva redacció. Solana
troba relació entre Maese
Pedro i Roque Guinart
d’El Quixot i el bandoler
Perot Roca Guinarda.
L’autor s’imagina que el
bandoler es convertirà en
soldat de la cort espanyola
a canvi de pagar les seves
accions il·legals. Claudia,
una bruixa que estima Pe-
rot, li advertirà dels perills
del nou pacte amb els seus
antics perseguidors mos-
trant una tortuosa escena
futura. El bandoler, però,
accedirà al nou estatus i la
bruixa serà víctima de la
Inquisició. L’obra es po-
drà veure fins al 2 d’agost.

Una empresa de la casa
és la producció Desig
d’òpera, de Versus & Cia,
que es programa des del 6
d’agost fins al 4 d’octubre.
També en l’apartat musi-
cal, Andreu Rifé (un mem-
bre de Los Pelones d’Al-
bert Espinosa) presenta un
disc amb un espectacle,
del 5 al 30 d’agost al Ver-
sus. Terròs! és el resultat
de la convivència fortuïta

amb els pagesos de les
Terres de l’Ebre. El Versus
torna a ser el marc de la
companyia Amaranto, ara
amb el nom de 96º. Si fa
uns anys van fer tempora-
da amb la primera peça de
la trilogia del sofà, Tazón
de sopa chino, ara presen-
ten la nova companyia
amb Dar patadas para no
desaparecer (del 15 de ju-
liol al 2 d’agost al Versus),
una lúcida mirada sobre la
identitat en què no s’aban-
donen ni les reflexions al
públic, ni la sorpresa, ni el
vídeo, ni la ironia. És un
treball que es va estrenar
en el Radicals Lliure i que
va tenir molt bona acolli-
da. Blanchet també repes-
ca Hija de la dictadura ar-
gentina, un treball (en
aquest cas, un testimoni
real) sobre els familiars
dels desapareguts de la
dictadura argentina. Del
23 de setembre al 4 d’octu-
bre al Versus. Lucila Tes-
te, com Amaranto, va tro-
bar el primer escenari a
l’Antic, ara en reformes.

I lectures dramatitzades
La programació d’Avan-
time és molt més àmplia. A
més dels muntatges (com
la comèdia de Goldoni que
interpreta Grappa Teatre,
Xafarderies), també es fa-
ran primeres lectures de
textos nous de Toni Cabré
(avui mateix), Joan Sierra i
Fabra, Joan Gallart, Jordi
Faura, Ever Blanchet,
Joan Solana i Gerard Vàz-
quez. Es programen al
Teatre Gaudí Barcelona
els dimarts i els dimecres,
en què mai no hi ha funció.

El director Ever Blanchet manté el múscul escènic en una Barcelona que encara deserta culturalment

Oasi teatral al TGB i al Versus
JORDI BORDES/ Barcelona

● El cicle ha superat la iniciativa de les
alternatives de La Torna. Aquest any,
el Tantarantana programa per primer
cop a mitjans d’agost. També el Ro-
mea i el Goya. La Torna (aquella pro-
posta original i en positiu de les sales
alternatives, cansades de sortir de qua-
dre del programa del Festival Grec) ha
mort. L’any passat ja va ser agònic. La
sortida generalitzada de les sales alter-
natives es va voler corregir amb l’en-
trada d’una programació amb sales
musicals i d’espais emergents. També
va ser una sortida valenta. Però la nova
fórmula s’ha dissolt com un terròs de
sucre. En part, perquè no es repeteix la
programació musical al Grec i perquè
l’Antic Teatre continua en obres.

El director artístic del Festival Grec,
Ricardo Szwarcer, havia fet alguns

● Fa nou anys que el Versus Teatre no tanca.
Tampoc el Teatre Gaudí Barcelona (TGB) no
ha abaixat la persiana més que els dies precep-
tius dels caps de setmana, des que es va inaugu-

Dar patadas para no desaparecer, que serà al Versus a partir de demà. / EL PUNT

gestos d’aproximació a La Torna en la
primera edició. Es plantejava algun ti-
pus de col·laboració que va quedar en
res l’any següent. El 2007, Szwarcer va
mirar de destinar una partida a aquesta
programació extraoficial. El 2008, ha-
via variat la direcció del discurs: no te-
nia sentit que un programa oficial col-
laborés en un off.

De fet, si el primer any La Torna va
aplegar la Muntaner, el Tantarantana i
el Versus, posteriorment, les entrades i
sortides del cicle es produïen quan el
Grec rebutjava una oferta. Potser per
aquest motiu, el Versus i el TGB es van
desentendre tant del festival Grec com
de La Torna i van agafar un rumb propi
amb l’Avantime. Aquest agost, Goya,
Tantarantana i Romea també comparti-
ran programació amb l’Avantime.

rar, el febrer del 2008. Quan els teatres tanquen
per vacances, és quan aquestes dues sales, sota
la batuta de l’incansable Ever Blanchet, prenen
el ritme i la direcció a la cartellera de Barcelo-
na. Són mesos d’agonia, de calor i de turisme

amb poca tradició d’entrar als teatres. Però
l’Avantime, la programació de les dues sales
que va del 9 de juliol al 7 d’octubre, resulta un
oasi fecund per a bona part dels espectadors au-
tòctons i per a algun turista aventurat.

La mort definitiva de «La Torna»

Les figures
d’Ocaña tornaran
en processó per
la Rambla
● Barcelona. Les verges
de paper creades per
Ocaña el 1982 (La
Asunción Gloriosa i La
Pastora Divina) torna-
ran a la Rambla de les
Flors. Serà al 25 de se-
tembre coincidint amb
les Festes de la Mercè.
L’activista Pere Pe-
drals, propietari d’a-
questes peces, ja va im-
pulsar l’any passat una
processó per la rambla
del Raval, amb motiu
dels 25 anys de la mort
d’aquest artista, refe-
rent cultural dels anys
setanta i vuitanta de la
Barcelona canalla. Pe-
drals també va dedicar
una exposició a la seva
galeria La Rosa del
Vietnam. Aquest any,
la processó Beata Oca-
ña sortirà del Palau de
la Virreina fins a la Pla-
ça Reial. La processó,
que els seus responsa-
bles volen que es faci
anualment, coincidirà
enguany amb una expo-
sició antològica sobre
l’artista a la Virreina la
temporada vinent. El
reconeixement institu-
cional es programa un
any després que el pri-
mer tinent d’alcalde de
Barcelona, Carles Mar-
tí, assumís el compro-
mís públicament en un
homenatge al pin-
tor. / J.B.

Woody Allen
comença el nou
film produït per
Mediapro
● Barcelona. Woody
Allen va començar ahir
el rodatge de la seva no-
va pel·lícula, produïda
per Mediapro, a Lon-
dres. La segona de les
quatre produccions de
Mediapro amb el direc-
tor nord-americà tindrà
a Antonio Banderas,
Josh Brolin, Anthony
Hopkins, Gemma Jo-
nes, Freida Pinto, Lucy
Punch i Naomi Watts
com a actors principals.
La durada prevista del
rodatge és de set setma-
nes. Es tracta d’una co-
mèdia dramàtica, am-
bientada a Londres, so-
bre els membres d’una
família, les seves vides
amoroses i els seus in-
tents de solucionar els
seus idil·lis. La primera
producció, Vicky Cris-
tina Barcelona, va su-
posar un èxit de públic i
de crítica. / EL PUNT


