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L’espai gastronòmic a l’entorn de la cuina tradicional catalana

A les principals ciutats de Catalunya

Un cop consolidat l’èxit de les nostres primeres 2 botigues - restaurant 
a la ciutat de Barcelona i coincidint amb la propera obertura de 2 nous Origen

Els candidats seleccionats seran persones emprenedores amb capacitat de gestió, lideratge d’equips 
i possibilitats d’inversió a partir de 100.000€ o bé societats que aportin una persona d’aquest perfil

Cerquem professionals que vulguin tenir el seu

NEGOCI PROPI D’ÈXIT DEMOSTRAT

ORIGEN 99’9%

Els/les interessats/ades envieu el vostre CV a franquicies@origen99.com 
a l’atenció de David Raventós o excepcionalment concerteu entrevista al 932 411 600

Entreculturesplurals
Mésde4.000espectadorsconsoliden lasegonaediciódelFestivalde
TeatredeTortosa,pontentrecompanyiesàrabs, jueves icristianes

Marta Monedero
TORTOSA

Per arriscat i original, l’En-
trecultures ha caigut en grà-
cia. Com no posar-s’hi bé da-
vant d’un festival que rei-
vindica l’apropament entre
el teatre àrab, el jueu i el
cristià? No és estrany que,
després d’una exitosa (i sor-
prenent) primera edició, el
certamen volgués apujar el
llistó. “El nivell ha estat més
alt”, assegura el seu direc-
tor, Ricard Salvat.

Uns 4.000 espectadors
han vist alguna de les 29 re-
presentacions ofertes per

companyies de quinze paï-
sos. Una xifra que s’incre-
menta fins a 5.000 si es
passa llista a les conferènci-
es i cursos dels nou dies
d’un festival, que anit tan-
cava portes amb el concert
del libanès Marcel Khalife.

L’espectacle estrella del
cap de setmana, però, ha
estat Jidariyya, del Teatre
Nacional Palestí, l’únic cen-
tre de creació als territoris
ocupats des del 1984, que
amb un muntatge creat a
partir de la poesia de
Mahmoud Darwish, articu-
la un espectacle brillant, de
factura impecable. El tríp-

tic que n’explicava l’argu-
ment era d’agrair, però no
solucionava un dels handi-
caps del festival: la falta de
sobretítols o, en el pitjor
dels casos, de traducció si-
multània, que permetin
comprendre les allunyades
propostes d’uns teatres tan
seductors i exòtics com des-
coneguts i necessaris.

No deixa de ser curiós
que l’obra palestina i la isra-
eliana del cap de setmana
anterior (Osher) se situïn
entre les més reconegudes
del certamen. Dues drama-
túrgies que a Tortosa no
s’han trobat, encara que

han acceptat de coincidir
sota un mateix paraigua.
Una contradicció a superar
amb el temps.

La idea d’ubicar el Festi-
val a Tortosa perquè és la
ciutat de les tres cultures,
omple aquesta marca histo-
ricoturística de contingut.
Tanmateix, al certamen li
caldrà ampliar el ventall de
públic i créixer.

Una de les vies de futur
passa per coproduir “amb
espais com el Centre d’Arts
Escèniques de Reus o la
Temporada Alta”, avança
Salvat. Sobretot, atesa la
bona rebuda que enguany

ha tingut la triple Fatma.
Tres muntatges diferents
sobre un text de M’Hamed
Benguettaf. La primera,
dels marroquins Atelier
Théâtre Arajouz, clarament
decantada cap al costumis-
me, la segona, amb
l’excel·lent actriu senegale-
sa Diariétou Keïta, d’una fi-
sicitat enlluernadora, i la
tercera a càrrec de Mercè
Lleixà, que la condueix cap
al realisme. Dues línies per
a l’ancestral Yuri Sam, de la
Fábrica de Teatro Imagina-
rio, que amara les arrels
basques de tot el ritual del
Katakali indi.

L’espectacle ‘Jidariyya’, del Teatre Nacional Palestí, ha estat l’estrella del cap de setmana al festival Entrecultures ■ LESSY

CristinaPeri
Rossireuneix la
sevapoesia
completa

Francesc Bombí-Vilaseca
BARCELONA

Quan era petita Cristina
Peri Rossi sovintejava la bi-
blioteca del seu oncle i n’ad-
mirava sobretot les obres
completes dels poetes com
Baudelaire, Paul Valéry,
Rimbaud, Góngora, Queve-
do o García Lorca, fins al
punt que va anar creixent
dins seu un somni: ser
poeta i que algun cop es pu-
bliqués la seva obra comple-
ta, tot i que era conscient de
les dificultats afegides. Les
obres completes normal-
ment eren pòstumes, i amb
prou feines hi havia llibres
de cap dona en aquella bibli-
oteca. Ara, amb Poesía reu-
nida, que acaba de publicar
Lumen, compleix aquest
somni.

La poeta ha explicat que
entre les raons que l’han
motivada a publicar aquest
volum hi ha el fet que gran
part dels seus llibres de poe-
sia són introbables, comen-
çant pel primer que va pu-
blicar, Evohé, el 1971, fins
al recent Estrategias del
deseo, del 2004. Són més de
trenta anys d’una vida con-
centrats en onze llibres,
entre els quals hi ha Estado
de exilio –que va escriure el
1973 i no va publicar fins el
2003–, Babel bárbara
–premi Ciutat de Barcelona
1992– o Otra vez Eros.

Peri Rossi, que el 1972
va haver de deixar el seu
Uruguai natal, afirma que
en realitat no es pot parlar
de poesia completa, perquè
hi ha un llibre que no hi és
–Las musas inquietantes,
que es reeditarà aviat– i
perquè ella segueix escri-
vint. La poeta diu que Poe-
sía reunida està escrita
“des del risc” i entén la poe-
sia com a compromís en
tots els aspectes: “Davant
del desastre de la destruc-
ció sostinc el gaudi amorós
i la sensualitat”.


