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El sector audiovisual ha
demanat al PPC que faci
de mediador amb el go-
vern espanyol perquè no
impugni la taxa a les ope-
radores d’internet; així ho
va afirmar ahir Raimon
Masllorens, president de
Proa (Productors Audiovi-
suals Federats de Catalu-
nya), després de la reunió
que el conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, va
fer amb els grups polítics i
el sector. La intenció era
consensuar una posició
després que el govern es-
panyol instés la Generali-
tat a obrir negociacions
per arribar a un acord so-
bre l’impost i l’amenacés
de portar la llei al Tribunal
Constitucional.

La presidenta de l’Aca-
dèmia del Cinema Català,
Isona Passola, va anunciar
també que preparen un
acte públic “en positiu” de
rebuig a la mesura de l’ex-
ecutiu espanyol. Masca-
rell, d’altra banda, va dir
que la inclusió de la taxa
en els pressupostos apro-
vats aquesta setmana
n’avala la legalitat. ■
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Els productors volen
que el PPC faci de
mitjancer amb el
govern de l’Estat

Ferran Mascarell és el
conseller de Cultura ■ ACN

L’actriu barcelonina Na-
dala Batiste, amb una
llarga trajectòria teatral i
televisiva, va morir ahir a
l’edat de 89 anys. Batiste
havia nascut el 25 de de-
sembre de l’any 1925, el
dia de Nadal, d’on venia el
seu nom de pila.

Els orígens professio-
nals de Nadala Batiste van
ser com a membre de
l’Agrupació Dramàtica de
Barcelona, i més endavant
va formar part de dife-
rents companyies de tea-
tre independent; entre els
muntatges en què va in-
tervenir, hi ha l’estrena
d’Una vella, coneguda
olor, una de les obres més
importants de Josep Ma-
ria Benet i Jornet, al Tea-
tre Romea el 1964.

Des de l’any 1982 Ba-
tiste va participar de ma-
nera habitual en els mun-
tatges del Centre Dramà-
tic de la Generalitat de Ca-
talunya, i va representar
obres de reconeguts au-
tors catalans i internacio-

nals; aquesta trajectòria
professional la va fer me-
reixedora de la Creu de
Sant Jordi l’any 2003.

En els últims anys, el
rostre de Nadala Batiste es
va fer conegut pel gran pú-
blic gràcies a diverses sè-
ries de TV3, especialment
la telenovel·la Ventdelplà,
en la qual des del 2005
fins al 2007 va interpre-
tar el personatge de la
Conxita; però abans tam-
bé havia intervingut a Se-
crets de família (1995) en
el personatge de la Trini i
a la comèdia de situació
Plats bruts (2002) inter-
pretant la Genoveva.

Als anys seixanta, Na-
dala Batiste va ser de les
pioneres a interpretar
teatre en català a TVE, en
diverses obres, com L’àn-
gel negre (1967), El pre-
tendent (1967), L’auca
del senyor Esteve (1967),
Antígona (1970) i Les
ales de la nit (1970), en-
tre d’altres. Va intervenir
en diversos programes
dedicats a adaptacions
teatrals i literàries, i tam-
bé en sèries tan populars
com La saga de los Rius
(1976), Vídua però no
gaire (1982), amb Àn-
gels Moll, i El xou de la fa-
mília Pera (1984), al cos-
tat de Joan Pera.

En cinema, Nadala Ba-
tiste va interpretar perso-
natges secundaris en films
com Laia (1972), de Vi-
cente Lluch; La nueva Ma-
rilyn (1976), de José An-
tonio de la Loma; Libertad
provisional (1976), de Ro-
berto Bodegas; La oscura
historia de la prima Mont-
se (1977), de Jordi Cade-
na; La plaça del Diamant
(1982), de Francesc Be-
triu; Laura a la ciutat dels
sants (1977), de Gonzalo
Herralde; La febre d’or
(1993), també d’Herral-
de; Una casa de bojos
(2002), de Cédric Kla-
pish, i Lisístrata (2002),
de Francesc Bellmunt. ■
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Nadala Batiste, coneguda per la seva activitat al teatre, la
televisió i el cinema, va morir ahir ■ VÍCTOR NAVARRO BARBA

Va ser coneguda
pel gran públic
com la Conxita
de la telenovel·la
de TV3
‘Ventdelplà’

La soprano Montserrat
Caballé anirà a judici el
pròxim 12 de maig per ha-
ver defraudat mig milió
d’euros a Hisenda simu-
lant que tenia domicili a
Andorra, l’any 2010. La
vista, a la Ciutat de la Jus-

tícia de Barcelona, serà
ràpida perquè la diva va
pactar amb la fiscalia una
condemna de mig any de
presó i una multa de
240.000 euros per aquest
frau fiscal, després de tor-
nar el mig milió. Així, Ca-
ballé només haurà de dir
davant del jutge que ac-
cepta la condemna. ■
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