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� Ferran Mascarell, antic
conseller de Cultura de la
Generalitat, s’incorpora a
RBA, segons un comuni-
cat emès per l’empresa.
Mascarell assumirà la res-
ponsabilitat de la nova di-
visió RBA Audiovisuals
com a Conseller delegat de
la divisió audiovisual. La
nova divisió se sumarà a
les Revistes, Col·lecciona-
bles i Llibres i materialit-
zarà el creixement estratè-
gic de l’empresa cap a un
sector on RBA vol dedicar
especial atenció en el fu-
tur. L’octubre, Grup RBA
va adquirir el 50% de la
productora Órbita Max per
desenvolupar projectes
d’última tecnologia. A fi-
nals del 2006 el Grup RBA
i BRB Internacional van
crear Estudio Siglo Ac-

tual, una productora inde-
pendent que traslladarà el
suport audiovisual els con-
tinguts d’algunes revistes
del Grup RBA. A finals de

desembre es va arribar a un
acord amb l’empresa El
Jueves, S.A., per traslladar
a suport audiovisual l’hu-
mor d’El Jueves.
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Ferran Mascarell s’incorpora a
RBA com a cap d’Audiovisuals

Ferran Mascarell en una imatge d’arxiu. / QUIM PUIG

� L’actor Xavier Ripoll
presenta, des de demà i
fins a l’11 de març, sota la
direcció de Roberto Ro-
mei, un conte teatralitzat
del dramaturg alemany
Heinrich von Kleist
(1777-1811). Michael

Kohlhaas narra en tercera
persona com el protago-
nista es converteix en as-
sassí després de compro-
var que la justícia va a fa-
vor dels poderosos. Romei

convida al debat sobre a
partir de quan una persona
es pot rebel·lar i si hi ha al-
gun moment en què és lícit
agafar les armes. El direc-
tor reconeix que, tot i que
«no he volgut fer referèn-
cies particulars, espero
que ressonin casos, des de
la situació de l’Iraq fins a
la de terroristes o anar-
quistes».

Romei no dóna respos-
tes. El muntatge coinci-
deix amb la narració de

Kleist en una certa simpa-
tia per aquelles persones
que tenen força per re-
bel·lar-se. Aquesta és la
primera producció del
Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa, L’Alegria,
que té el suport de l’Insti-
tut del Teatre, dues institu-
cions veïnes que fan
col·laboracions «quasi de
manera espontània». Farà
temporada els primers 15
dies del maig al Tantaran-
tana de Barcelona.

L’Alegria parla sobre els motius de
la rebel·lió a «Michael Kohlhaas»

J.B. / Barcelona

Terrassa es torna a retrobar
avui amb el Festival de
Jazz. El trio del jove pia-
nista cubà Aruan Ortiz
obrirà una mostra que, en-
guany, té uns quants noms
difícils de passar per alt,
com són els del veteranís-
sim Yusef Lateef, Ron
Carter, EST i Kenny Bar-
ron. Més enllà dels grans
caps de cartell, però, al
festival li donen força els
41 concerts que es podran
veure en 27 dies, uns
quants dels quals en dos
nous espais: el Centre Cul-
tural de Caixa Terrassa
(que rebrà la Big Band
Jazz Terrassa amb l’Or-
questra Simfònica de Sant
Cugat, dirigides per Peter
Herbolzheimer; un dels al-
tres grans plats forts del
festival, Sibongile Khu-
malo & Jack DeJohnette i
un homenatge a Tete Mon-

toliu, en el desè aniversari
de la seva mort, a càrrec de
bona part dels músics que
van tocar amb ell) i la re-
novada plaça Lluís Com-
panys, que rebrà el Terras-
sa Dixie Sextet.

La programació com-
pleta del festival i les seves
activitats paral·leles (ex-
posicions, cinema, confe-
rències) es poden consul-
tar a www.jazzterras-
sa.org.

El trio d’Aruan Ortiz obre avui

el Festival de Jazz Terrassa
La mostra ofereix 41 concerts fins al 27 de març

Aruan Ortiz, en una imatge d’arxiu. / EL PUNT

� Un concert gratuït del trio del pianista
cubà Aruan Ortiz, amb Horacio Fumero al
contrabaix i Mariano Steimberg a la bate-
ria, encetarà avui a la Nova Jazz Cava

EL PUNT / Terrassa (20h) la 26a edició del Festival de Jazz
Terrassa. La mostra preveu 41 concerts,
l’estrena de dos nous espais sonors i un
homenatge a Tete Montoliu, que rebrà a
títol pòstum el Jazzterrasman 2007.
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