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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Obra nova

 d’ocasió 
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a Sala Beckett, la situació de la qual encara
és de futur incert per la deixadesa de les ins-
titucions, aposta, un cop més, per l’autoria

jove. Jordi Oriol (1979) enceta temporada amb un
muntatge que fou el seu treball de final de carrera
en l’especialitat de direcció a l’Institut del Teatre. I
d’això és tracta. Ni més ni menys que d’un taller en
què l’autor tempteja i exhibeix els seus coneixe-
ments i tècniques, a la recerca d’una veu personal
que, pot agradar més o menys però és la seva. Des
d’aquest punt de vista, que és com hom s’ha de mi-
rar aquest muntatge, estem davant d’un exercici
correcte pel que fa al conjunt.

Un text on es juga amb el llenguatge, fent parlar
el protagonista posant les paraules de l’inrevés,
com en aquell joc d’infantesa. Aquest és el perso-
natge més interessant, el del científic inventor que
emprendrà el camí de l’obsessió que li capgirarà la
vida. Però l’autor no pot evitar caure en el tòpic i
quan el malalt obsessiu ha d’anar a teràpia psicolò-
gica el doctor, ai las!, ha de ser un argentí seductor
embolicat sentimentalment amb la seva infermera i
que, evidentment, intentarà lligar-se la dona del pa-
cient. Tòpics també en moltes de les rèpliques, amb
expressions d’humor massa fàcil, que de vegades
no aconsegueixen fer gràcia, i una simplicitat basa-
da en la relació de causa/efecte que impregna tota
l’obra. Una història que emprèn camins paral·lels,
el de la vida del científic i els dels personatges fora
de quadre, un parell de músics que amenitzen amb
melodia i uns quants comentaris en directe i una
mena de dos presentadors narradors que, a còpia de
preguntes retòriques, repeticions i enumeracions,
expliquen els quatre passos per detectar un procés
obsessiu. D’aquesta manera, cada estadi es veurà
plasmat en l’evolució del científic. Aquests dos
presentadors, aferrats a un micròfon de peu, són els
que fan d’interlocutors directament amb el públic i
li proposen participar i també marxar.

Oriol ha fet una posada en escena de comèdia de
ritme accelerat, en algun moment massa estrident,
que, gràcies a un gir a temps, aconsegueix un final
dramàtic amb força. Molt encertada l’escenografia
amb electrodomèstics acolorits de porexpan que
signa Sílvia Delagneau. I el millor del muntatge:
les interpretacions de Glòria Cano, un pur nervi es-
cènic, Isak Férriz (molt més creïble com a psicòleg
que com a nen cridaner) i, especialment, el veterà
Albert Pérez com a científic protagonista. Tots
suant la samarreta, deixant a la vista els canvis de
personatge a un ritme trepidant.
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teatre | «ob-sessions»

Exercici correcte
� Autor i director: Jordi Oriol

Intèrprets: Glòria Cano, Isak Férriz, Albert Pérez,

Oriol Roca, Jordi Santanach

Dia i lloc: Dimecres, 24 de setembre (fins al 12

d’octubre) a la Sala Beckett. Barcelona.

TERESA FERRÉ

120.000 espectadors. 152
companyies provinents de
26 països diferents. 47 es-
trenes mundials. A partir
d’aquestes tres dades surt
la composició del que han
estat els 25 anys de dansa
al Centre Cultural de Cai-
xa Terrassa. «Terrassa ha
estat, és i volem que conti-
nuï sent en el futur una pla-
ça forta del món de la dan-
sa», emfasitza el director
de la Fundació Cultural
Caixa Terrassa, Miquel
Solé.

La festa d’aniversari és
merescuda. Festa que, el
19 d’octubre, tindrà Tama-
ra Rojo com a convidada
estel·lar. La ballarina prin-
cipal del Royal Ballet Co-
vent Garden de Londres
actuarà junt amb el ballarí
Federico Bonelli. Ambdós
interpretaran les obres Es-
meralda, de Petipa i Min-
kus, i Manon, de Mc Mi-
llan i Massenet. A conti-
nuació, i també sota la di-
recció de Renato Zanella,
ballarins del Ballet de
Staattsoper de Berlín, del
New York City Ballet, del
Ballet Estatal Òpera de
Kíev i del Ballet del Teatre
Marinski de Sant Peters-
burg interpretaran un re-
guitzell de peces tan cèle-
bres com ara Cigne negre,
Cigne blanc, Bolero, Don
Quixot, El corsari, La be-
lla dorment i Romeu i Ju-
lieta.

Aquesta gran gala de
dansa internacional serà el
tret de sortida de la 25a
temporada de dansa, al
llarg de la qual, de novem-

bre a maig, també s’exhi-
biran Georges Momboye,
el Ballet Imperial Rus, el
Ballet Imperial de Dina-
marca, Tango Metropolis i
la Compañía Antonio Ga-
des.

Terrassa s’associa amb
dansa d’alt nivell, tot i que
la seva temporada de mú-
sica (que es va obrir aquest
dijous passat amb una vet-
llada d’òpera dedicada a
Puccini) tampoc té res a

envejar a les programa-
cions de la capital catala-
na. La Reial Orquestra Fil-
harmònica de Flandes, el
pianista Miquel Farré,
l’Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu,
l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya, Jordi Savall i
Le Concert des Nations i
l’Orquestra Nacional de la
BBC de Gal·les són sis de
les propostes.

La temporada d’aniversari s’obrirà el 19 d’octubre amb una gala internacional

Tamara Rojo ballarà pels 25 anys de
dansa al Centre Cultural de Terrassa

MARIA PALAU / Barcelona

25a temporada de
dansa:

� 19 d’octubre: Gran
gala internacional 25
anys de dansa (amb
Tamara Rojo)

� 2 de novembre:
George Momboye
(dansa africana)

� 17 i 18 de gener:
Ballet Imperial de
Rússia (Don Quixot)

� 8 de febrer: Ballet
Reial de Dinamarca
(gala August
Bournonville)

� 14 de març: Tango
Metropolis

� 10 de maig:
Compañía Antonio
Gades (Bodas de
sangre)

23a temporada de
música:

� 23 d’octubre: Reial
Orquestra
Filharmònica de
Flandes

� 6 de novembre:
Miquel Farré

� 22 de gener:
Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del
Liceu

� 5 de febrer:
Orquestra Simfònica
de Barcelona i
Nacional de
Catalunya

� 2 d’abril: Jordi Savall
i Le Concert des
Nations

� 7 de maig: Òpera a
Catalunya (Don
Giovanni)

� 21 de maig:
Orquestra Nacional
de la BBC de Gal·les

● Terrassa ha estat al llarg dels dar-
rers 25 anys un aparador de la dansa
d’alt nivell. Durant molt temps, i fins
fa ben poc, l’únic aparador del país

La ballarina Tamara Rojo. / ORIOL DURAN

que ha apostat de forma estable i de-
cidida per la dansa. Ara toca celebrar
l’aniversari. Caixa Terrassa ha pro-
gramat una temporada especial que,
com és habitual, abraça les diferents

tendències de la dansa, de la clàssica
a la contemporània. La ballarina Ta-
mara Rojo obrirà la celebració amb
una gala internacional el 19 d’octu-
bre que ve.

TEMPORADA DE GALA

● Un total de 13.097 nois i
noies que enguany fan 18
anys s’han subscrit a les
diferents publicacions que
els va oferir el Departa-
ment de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Ge-
neralitat. La iniciativa, que
s’emmarca en el Pla de fo-
ment de la lectura, ha estat
acollida pel 20 per cent
dels joves nascuts el 1990 i
dels 13.097, 6.607 són do-

nes i 6.490 són homes. Pel
que fa a les publicacions,
les més escollides han es-
tat les de premsa diària, un
total de 7.656 subscrip-
cions, que corresponen al
59 per cent del total. Les
publicacions mensuals
han rebut 4.232 subscrip-
cions, el 32 per cent; la
premsa setmanal i biset-
manal ha tingut 932 sub-
scripcions, el 7 per cent, i
altres publicacions han

tingut 277 subscripcions,
que equival al 2 per cent.

Temàticament, les pu-
blicacions d’informació
general també han estat les
que més bona acollida han
tingut, amb 5.810 sub-
scriptors, el 44 per cent;
les esportives, de lleure i
entreteniment han tingut
un total de 4.265 subscrip-
tors, el 33 per cent; les de
caràcter cultural i de divul-
gació, tant científica com

històrica, han tingut 2.824
subscriptors, el 22 per
cent, i d’altres han estat
198, l’u per cent.

Els joves han pogut es-
collir entre 65 publica-
cions de diferent periodi-
citat i temàtica que havien
presentat les seves ofertes
a una comissió formada
per representants del sec-
tor dels mitjans de comu-
nicació, del món acadèmic
i del professional.

13.097 joves de 18 anys, subscrits a
les publicacions ofertes pel govern

L.P. / Barcelona


