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Dies 24, 25, 26 i 27 de març 

Venda del pa i la coca del teatre a les fleques de Ca-

talunya. També es distribuiran vals de descompte per

anar al teatre.

Dissabte 24 de març  

De les 12 h a les 13 h

Presència d’actors i actrius als forns, per una hora

es convertiran en venedors. Diferents autoritats i per-

sonalitats acudiran als establiments a comprar el pa

i la coca del teatre. 

Diumenge 25 de març 

A les 12 h a la plaça Catalunya 

Acte festiu i lectures del Manifest Internacional del

Dia Mundial del Teatre, que enguany ha escrit John

Malkovich i llegirà Joan Vallès, i el Manifest de l’As-

sociació d’Actors i Directors Professionals de Catalu-

nya (AADPC), escrit per Rosa Novell del qual en farà

lectura la mateixa actriu. L’acte el conduiran els ac-

tors Pep Cruz i Mercè Arànega i l’amenitzarà el grup

d’animació Always Drinking Marching Band. Una

tamborinada a càrrec de l’ACET clourà la celebració. 

Dilluns 26 de març 

A les 20 h al Teatre Romea

Xerrada-col·loqui amb l’escriptora Ana María Matute

organitzada per la Fundació Romea per a les Arts Es-

cèniques amb motiu del Dia Mundial del Teatre. 

Dimarts 27 de març

Retransmissió per ràdio del Dia Mundial del Teatre. 

DIA MUNDIAL DEL TEATRE 2012. AGENDA D’ACTIVITATS



És un honor per a mi que l’Institut

Internacional del Teatre (ITI) de la

UNESCO m’hagi demanat escriure

unes notes per commemorar el 50è

aniversari del Dia Mundial del Tea-

tre. Adreço aquestes paraules als

meus companys del món del teatre,

col·legues i camarades. 

Que el vostre treball sigui convin-

cent i original. Que sigui profund,

commovedor, contemplatiu i únic.

Que ens ajudi a reflexionar sobre el

que significa ésser humà, i que

aquesta reflexió sigui guiada pel

cor, la sinceritat, el candor i la grà-

cia. Que supereu les adversitats, la

censura, la pobresa i el nihilisme,

com de ben segur caldrà que feu

molts de vosaltres. Que sigueu do-

tats del talent i el rigor necessaris

per instruir-nos en els batecs del cor

en tota la seva complexitat, i també

de la humilitat i curiositat necessà-

ries per fer-ne d’això el treball i l’o-

bra de la vostra vida. I que el millor

de vosaltres -perquè només podrà

ser el millor de vosaltres, encara, en

moments singulars i breus- aconse-

gueixi formular la més bàsica de les

preguntes: “Com vivim?” Que la for-

tuna sigui amb vosaltres. 

Bona sort!

John Malkovich 
Traducció: Javier Herrero Vicente

John Malkovich 

Actor, productor, guionista i director nord-americà, John Malkovich

és, per damunt de tot, artista de teatre. Després de descobrir el te-

atre al començament dels anys setanta a la Universitat d’Illinois,

el 1976 fundà, juntament amb Terry Kinney, Jeff Perry i Gary

Sinise, la companyia de teatre Steppenwolf, en homenatge a la

novel·la de Herman Hesse del mateix títol. 

Malkovich va fer-se famós en el cinema amb la interpretació de

Valmont en Les amistats perilloses, on compartia cartell amb Mi-

chelle Pfeiffer i Glenn Close, i ha participat en més de setanta

pel·lícules.

En teatre, ha dirigit muntatges com:  Les amistats perilloses, Hyste-

ria o Good Canary (per la qual va obtenir el premi Molière a la millor

direcció). Recentment hem pogut veure’l com a protagonista de

l’oratori The Infernal Comedy, que va obrir el XXIII Festival Castell

de Peralada de fa 3 anys.

MISSATGE INTERNACIONAL. DIA MUNDIAL DEL TEATRE 2012



Després de la bona acollida que va tenir l’any passat la ini-
ciativa de potenciar el caràcter popular del Dia Mundial del
Teatre implicant els forns de Barcelona que van crear i ven-
dre el Pa del Teatre enguany es repeteix l’experiència am-
pliant-la a fleques de tot Catalunya i amb la novetat d’un
dolç. Així, en aquesta ocasió, no tan sols es podrà comprar
el Pa del Teatre sinó també la Coca del Teatre. S’hi han im-
plicat un mínim de seixanta fleques de Barcelona i més
d’una trentena de la resta de Catalunya. El Pa i la Coca del
Teatre es podran adquirir als forns durant els dies 24, 25,
26 i 27 de març. El dissabte 24 de març entre les 12 h i les
13 h es viurà el punt culminant d’aquesta acció. Centenars
d’actors i actrius es convertiran per una hora en venedors de
pa i a més diverses autoritats i personalitats de diversos àm-
bits acudiran als establiments per fer la seva compra. També
s’oferiran vals de descompte per anar al teatre. La compra
del Pa i la Coca del Teatre té també un component solidari,
com l’any passat una part dels diners de la venda es desti-
naran a la Fundació Esclerosi Múltiple, concretament 0,50
euros de cada peça venuda. Aquesta acció és possible grà-
cies a la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de
Flequers i, en especial, als creadors del Pa i la Coca, una
idea original d’Albert Iglesias, del forn El Nostre Pa, i Òscar
Teixidó, coordinador de l’aula de cuina de l’escola d’Hotele-
ria i Turisme CETT. El dia 23 de març al matí facilitarem
als mitjans la relació de forns de pa amb els actors que
seran a cada punt de venda així com la llista de les auto-
ritats i personalitats que hi acudiran. 

E L  P A  I  L A  C O C A  D E L  T E A T R E

ADETCA 
Associació d’Empreses 
de Teatre de Catalunya

www.adetca.cat

AADPC 
Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya

www.aadpc.cat

Federació Catalana d’Associacions 
de Gremis de Flequers
www.gremipa.com

CETT. Escola d’Hoteleria i Turisme
www.cett.es

Fundació Esclerosi Múltiple 
www.fem.es


