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L’Ateneu Barcelonès cele-
brarà eleccions a la junta
directiva el 16 de març.
S’han presentat tres can-
didatures, tal com va in-
formar ahir al vespre l’en-
titat, després de la reunió

de la comissió electoral:
Ateneu 2021.cat, encap-
çalada per l’arqueòleg gi-
roní i expert en internet
Genís Roca, amb Josep
Montes i Ricard Faura
com a vicepresidents; Ate-
neu@ el teu, de l’actual
president de la junta, el ca-
tedràtic d’història con-
temporània Jordi Casas-
sas, amb Gemma Calvet i
Carles Llorens de vicepre-
sidents, i Ordre i Aventu-
ra, del filòsof i escriptor

Bernat Dedéu, amb Ana
Punsoda i Lluís Mosella de
vicepresidents. A banda,
s’ha acceptat la candida-
tura de Sergi Jover com a
vicepresident primer.

En total podran votar a
les eleccions 4.015 socis.
El pressupost total
d’aquesta entitat cultural
centenària és
d’1.863.521 euros, dels
quals rep una partida de
subvencions públiques
per valor de 233.167 eu-

ros. També disposa de pa-
trocinis privats de
230.000 euros.

El període de campa-
nya electoral començarà
el 23 de febrer i s’allargarà
fins al 14 de març del
2017. Durant aquest
temps les candidatures
podran informar els socis
sobre els programes i les
propostes electorals i or-
ganitzar un màxim de
tres actes públics de cam-
panya cadascuna. ■
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L’actual president,
Jordi Casassas,
s’enfronta a Bernat
Dedéu i Genís Roca

Tres candidats a liderar l’Ateneu Barcelonès

Una imatge de la famosa biblioteca de l’Ateneu
Barcelonès ■ ARXIU

Aquest diumenge, 5 de fe-
brer, s’estrena a TV3 Trin-
xeres, una road movie de
350 quilòmetres que re-
passa l’últim front de la
Guerra Civil Espanyola a
Catalunya, l’any 1938.

Carles Costa, Eloi Vila i
Marc Juan han recorregut
el territori català des del
Pirineu fins al delta de
l’Ebre buscant vestigis de
la guerra civil. “Encara hi
ha molts rastres del con-
flicte”, va explicar Eloi Vila
–director i presentador de
Trinxeres– durant la roda
de premsa de presentació;
“hi ha rastres físics al ter-
ritori i també rastres a
l’ànima de la gent”.

El format és simple:
vuit capítols –sis dels
quals recorren pobles ca-
talans, un és sobre la guer-

ra a la ciutat de Barcelona i
un altre tracta de l’exili
cap a França–, dues càme-
res i tres periodistes des-
cobrint el que queda de la
guerra i rendint homenat-
ge a desconeguts –han
plantat estaques amb
noms de combatents a
llocs simbòlics del territo-
ri– que durant la lluita van
transmetre les seves his-
tòries.

“Fent els homenatges
hem tingut moments molt
màgics”, va explicar Car-
les Costa, presentador i
guionista del programa.
“Ens hem enfrontat a una
realitat que ens és molt
propera”, hi va afegir Marc
Juan, el realitzador.

“Hi ha moltes ferides
sense tancar. Quan es va
acabar la guerra civil es va
produir una falta de trans-
missió generacional que
va dur a un codi de silenci”,
va dir Miquel Garcia, cap
de documentals i nous for-
mats de TV3, que ha apos-
tat per la recuperació de la
memòria històrica. ■

Ferides al
descobert

Maria Alemany
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TV3 recorda l’últim
front de la Guerra
Civil Espanyola amb
‘Trinxeres’

Carles Costa, Eloi Vila i Marc Juan, els protagonistes de
‘Trinxeres’, durant el rodatge del programa ■ CCMA

“És un titular”, aclareix el
jove Javier Godino que
acompanya José Sacris-
tán en aquesta aventura
de Muñeca de porcelana.
Des d’avui i durant sis set-
manes, aspiren a convèn-
cer el públic amb un espec-
tacle que fa una radiogra-
fia sobre els mals de la so-
cietat contemporània oc-
cidental, de la mà de l’es-
criptura de David Mamet.
“En realitat, és una colo-
noscòpia del poder”, sen-
tencia Sacristán. El Poli-
orama els acull, després
d’una temporada d’èxit,
tant a Madrid com arreu
de l’Estat espanyol.

El director d’Anexa i re-
presentant de Tresper3,
Antoni Albadalejo, adver-
teix: “Ens agrada progra-
mar bons espectacles en
castellà quan estem con-
vençuts de la seva quali-
tat.” Efectivament, Sa-
cristán se sent molt satis-
fet “com a actor i com a
ciutadà” de representar
aquest magnat poderós (la
referència a Donald
Trump és indispensable)
en un “exercici brillant,
sense proselitisme” ideo-
lògic.

El veterà actor, que se-
gueix actiu en televisió i ci-
nema, cada cop celebra

més els actors joves per-
què “són imprevisibles” i
això fa que a cada funció hi
hagi una veritat diferent a
escena, que el transforma
en una peça viva a escena.
Sacristán fuig de la profes-
sionalitat que es refugia en
el lloc de confort i de segu-
retat interpretativa com
també de “la impaciència
del mal aprenent”.

A Muñeca de porcelana
el magnat dialoga amb el
seu secretari de confiança
sobre els mecanismes per
establir una condició mo-
ral a través del poder (in-
fluint tant en el camp eco-
nòmic com en el polític).
La posició de privilegi del
magnat només podrà ser
atacada per un altre mag-
nat més poderós que deci-
deixi desbancar-lo: la posi-
ció ètica del ciutadà no els
afecta. L’obra, dirigida per
Juan Carlos Rubio, apel·la
a la responsabilitat dels
ciutadans, malgrat tot. El
mateix Trump, per exem-
ple, és president dels Es-

tats Units perquè milions
de persones l’han votat.
“Ara jo confio en una so-
cietat en què jutges, fiscals
i Woody Allen” ajudin a
aturar aquest panorama
que és “estremidor”. En
tot cas, “l’esperança sem-
pre hi ha de ser” en un tea-
tre que, lluny de voler ser
doctrinari, planteja uns
personatges complexos, i
ha de ser l’espectador el
que en prengui les conse-
qüències. ■

José Sacristán interpreta el paper d’un
magnat sense escrúpols, al Poliorama

Dramàtica
colonoscòpia
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José Sacristán, ahir a les Rambles de Barcelona, on
interpretarà aquest clàssic de David Mamet ■ T. ALBIR / EFE

L’actor apel·la a
confiar sempre
en l’esperança i
en un teatre que
convida el públic
a reflexionar


