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Jordi Silva guanya el premi d'autoria teatral de la Fundació Romea 

JORDI SUBIRANA

El dramaturg Jordi Silva ha estat el guanyador del premi Fundació Romea de textos teatrals del 2004
amb Íntimes loquacitats. El guardó, que s'entrega per segona vegada, busca ajudar els autors en els
inicis de les seves carreres i fomentar la creació, la publicació (editorial Columna) i la posada en escena
de noves obres escrites en català.

Íntimes loquacitats, que obrirà a la tardor la temporada 2004-2005 del Teatre Condal, és una comè- dia
sobre les relacions humanes vistes a través dels ulls d'un noi, l'Andreu, que el dia que fa 30 anys
recorda alguns dels angoixants esdeveniments que ha viscut els últims 15 dies, entre ells la ruptura amb
la seva nòvia. A partir de diferents flashbacks (narració de fets del passat a partir dels records d'un
personatge), Silva radiografia amb ironia el món de la parella i les relacions familiars i reflexiona sobre la
infidelitat i la confiança en els amics. Es tracta d'un text generacional en què el protagonista és, en certa
manera, un alter ego de l'escriptor. "L'Andreu pensa el mateix que jo, encara que el que li passa a
ell a mi no m'ha passat", assegura Silva, un barceloní de 31 anys que va treballar com a cambrer a la
sala Teatreneu fins a l'any 2003 i en l'actualitat prepara un llibre de contes.

De les 59 peces presentades al premi, el jurat també ha seleccionat per la seva alta qualitat Surabaya,
de Marc Rosich. Aquest retrat sobre dos germans (una col- leccionista d'amants i un particular asceta i
erudit) que viuen a la ciutat indonèsia de Surabaya arribarà als escenaris del Romea en el festival Grec
del 2005. Així mateix, Rosich ha estat proposat per participar entre el 18 de juliol i el 14 d'agost del 2004
en un curs internacional per a joves dramaturgs al Royal Court Theatre de Londres.


	Jordi Silva guanya el premi d'autoria teatral de 
	
	JORDI SUBIRANA



