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L’actor nord-americà George
Kennedy, Oscar al millor se-
cundari del 1967 per La llegen-
da de l’indomable (a la foto),
fent costat a Paul Newman, va
morir ahir a l’edat de 91 anys.
Amb més de 180 papers al ci-
nema i la televisió en prop de
seixanta anys de carrera, va
aparèixer en films mítics com
Charada i Els dotze del patíbul, i
va triomfar en recaptació amb
pel·lícules de catàstrofes dels
anys setanta com Aeropuerto 
i Terremoto. ■  REDACCIÓ

El nou disc de Manel
es dirà ‘Jo competeixo’

LLETRES

CINEMA

El quart disc de Manel, previst
pel 8 d’abril, s’anomenarà Jo
competeixo i estarà integrat
per onze cançons: Les cosines,
Cançó del dubte, Arriba l’alba a
Sant Petersburg, La serotonina,
Temptacions de Collserola, M’hi
vaig llançar, L’espectre de Maria
Antonieta, BBVA, Sabotatge,
Avança, vianant i Jo competei-
xo.  A diferència dels seus al-
tres treballs, autoproduïts, Jo
competeixo ha estat enregis-
trat pel productor nord-ameri-
cà Jake Akron (col·laborador
de Grizzly Bear i Jamie Lidell)
en dues fases, entre el novem-
bre i el desembre de l’any pas-
sat. La primera va ser a
Dreamland, un estudi instal·lat
en una antiga església prop de
Woodstock, i la segona a Dr.
Wu’s, l’estudi que Jake Akron
té a Brooklyn (Nova York).

Mor l’actor
nord-americà
George Kennedy

L’Ateneu Barcelonès
convoca un nou
premi d’assaig

MÚSICA

La SGAE honora Benet i Jornet

L’Ateneu Barcelonès convo-
carà el premi Assaig Ateneu,
dotat amb 4.000 euros, des-
tinat a distingir el millor tre-
ball d’investigació en l’àmbit
de les humanitats. El guardó,
trianual, ha estat possible
gràcies al llegat de Carles
Guitart, soci durant 45 anys.
El president de la institució,
Jordi Casassas Ymbert, va
explicar ahir que Guitart, lli-
cenciat en pedagogia i filoso-
fia per la Universitat de Bar-
celona i destacat lluitador
sindical, va deixar l’Ateneu
com al seu hereu universal
quan va morir amb el mandat
que convoqués un premi d’as-
saig. L’objectiu és reconèixer i
facilitar l’edició d’una tesi doc-
toral que hagi rebut la màxi-
ma qualificació en universitats
de Catalunya, València o les
illes Balears.■ REDACCIÓ

TEATRE

Josep Maria Benet i Jornet va
afegir ahir al migdia la medalla
d’honor de la SGAE al seu llarg
palmarès. L’acompanyaven
companys dramaturgs com
Sergi Belbel, Jordi Galceran i
Jordi Casanovas. L’autor, vene-
rat per les generacions de nova
dramatúrgia catalana (el consi-

Sabotatge, el primer single,
es podrà començar a escoltar
l’11 de març. Manel iniciaran el
4 de juny en el Festival Prima-
vera Sound de Barcelona una
gira amb dates confirmades
en el Vida Festival, de Vilanova
i la Geltrú (1 de juliol), en el
Canet Rock (2 de juliol), en el
Festival de Música de Cam-
brils (30 de juliol) i en el
Fòrum Romà d’Empúries
(13 d’agost). ■ REDACCIÓ

deren com al pare o l’avi artís-
tic), ha fet 117 obres de teatre i
música (la majoria de teatre)
i 4.493 capítols de sèries de
televisió en els seus 52 anys
com a soci de la SGAE. Al juny,
la professió ja li havia fet una
festa al TNC amb motiu dels
seus 75 anys. ■ REDACCIÓ

JOSEP LOSADA

Roger Peña es va destapar
com a autor teatral fa qua-
tre dies. Germà de Vicky
Peña i fill de Montserrat
Carulla, havia estat sem-
pre vinculat a l’escena pe-
rò mai apareixia com a au-
tor. Ara ja s’ha atrevit a es-
trenar a Miami el que avui
s’estrena al Borràs: Ningú
et coneix com jo (fins al 13
de març) i ja té producció
castellana en dansa per El
recanvi (del 16 de març al
3 d’abril), que va ser l’obra
guanyadora del Torneig de
Dramatúrgia del 2014 del
Temporada Alta i també
en la seva versió a Buenos
Aires. Peña proposa un LP
teatral, amb dues cares
ben diferenciades.

Ningú et coneix com jo
és un thriller sinistre car-
regat d’humor negre i s’hi
insinua que una part fan-
tàstica s’empelta d’una
realitat dura. L’actor Xavi
Sàez representa un met-
ge que fa una autòpsia a
una dona desconeguda
(Míriam Marcet), morta a
mans del company. Sense

que entre ells es cone-
guin, un estrany fet im-
plica que sabran més de
l’altre del que podia sem-
blar, perquè hauran vis-
cut situacions paral·le-
les. Peña, que també la
dirigeix, defineix aquest
muntatge d’una obra de
text per a intèrprets.

Ben diferent és el cas
d’El recanvi: una coach
(Mia Esteve) tria i ensenya
un candidat (Iván Mora-
les) com ho ha de fer per
transformar-se en un nou
líder polític. En realitat, ve
a demostrar que cap polí-
tic dels que pretenen go-
vernar el seu país no són

més que “personatges
amb uns fils que els mouen
altres persones sense ros-
tre”. Mario Gas dirigeix un
altre combat entre dos
personatges en què gira-
ran els rols de professor i
alumne, però també el
d’èxit i fracàs. Gas celebra
l’agilitat i clarividència per

tractar les manipulacions
polítiques i imaginar com
es crea un líder sense es-
crúpols. El recanvi va gua-
nyar el Torneig de Drama-
túrgia del 2014. Era, lla-
vors, una obra de 40 mi-
nuts. Ara ha doblat la du-
rada. I és que si en el text
inicial hi havia la proposi-
ció de la coach i el desen-
llaç, ara també s’hi han in-
clòs els capítols de forma-
ció, un gruix que no pesa
en el ritme, segons Peña,
“no crec que faci panxa”.

A Peña li agrada par-
lar de persones normals
que tenen uns comporta-
ments poc habituals per
estranyes circumstàncies.
Si a Poder absoluto (Vi-
llarroel, 2013) hi havia un
secret que transformava
el lideratge dels personat-
ges com un mitjó; Iaia ha
estat una comèdia diverti-
da que ha servit a Mont-
serrat Carulla per acomia-
dar-se de l’escena (estre-
nat el 2013 va tancar gira
diumenge al Borràs). Pe-
ña sempre aconsegueix
mostrar una doble cara i
no li agrada tancar-se en
un gènere previsible. ■

Roger Peña signa, en un mes, dues produccions antagòniques: un ‘thriller’
sorprenent sobre la violència de gènere i una sàtira amb el poder a la diana

La doble cara de Peña
Jordi Bordes
BARCELONA

‘Ningú et coneix com jo’ en un passi, ahir, que serà fins al 13 de març al Teatre Borràs ■ XAVI GÓMEZ ROIG

‘El recanvi’
va guanyar
el Torneig de
Dramatúrgia del
Temporada Alta
del 2014


