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L’Obra Social ”la Caixa” col·labora amb 

l’Organisme Autònom de Desenvolupament 

Local de la Diputació de Tarragona en la recu-

peració dels Ullals de Baltasar, una zona d’un 

gran valor ecològic perquè es tracta de l’únic 

ambient d’aigua dolça al Delta de l’Ebre. 

Per a aquestes tasques es contracten persones 

en situació de risc d’exclusió social i laboral. 

En aquest projecte en concret, hi treballen 

persones amb malalties mentals severes, que 

d’una altra manera tindrien molt complicada 

la incorporació al mercat laboral.

La defensa dels nostres espais naturals 

és una tasca de tots.

www.laCaixa.es/ObraSocial

Programa de conservació 
d’espais naturals

Delta de l’Ebre

La recuperació del 
Delta de l’Ebre, una via 
d’integració laboral
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L’últim gag incorporat al
muntatge, amb el vistiplau
de la directora Gemma
Beltrán, consisteix a can-
tar la popular tonada Po-
rompompero, transfor-
mant-la en Corrompompe-
ro en el capítol d’«Els cor-
ruptes». Se’ls va acudir,
als actors, mentre viatja-
ven amb tren cap a Grano-
llers, on preparaven la pre-
estrena per al Teatre de Po-
nent, el cap de setmana
passat. La situació és un
exemple de per on es va
desgranant la dramatúrgia
de la companyia Dei Fur-
bi, sempre a favor de per-
vertir una volta més el text
a favor de la sàtira i trobar
racons per a la crítica àcida
que salva aquesta diverti-
da comèdia en intranscen-
dent entreteniment.

És un treball que parteix
d’unes lectures i uns per-
sonatges a bastir i que es
van retallant en els mesos
d’assaig. Així, es podrà se-
guir el fil de Dante, que
baixa als inferns a buscar
l’estimada, i de Faustí,
l’alter ego de Faust, que
vol saber, i es converteix
en un periodista intrèpid
que baixa a l’infern a bus-
car l’exclusiva més calen-
ta. També hi ha el senyor
K, de Kafka, aquell perso-
natge funcionari que
desactiva cap resolució
per algun impediment nor-
matiu. Finalment, Orfeu
evoca els personatges mi-
tològics que tenen relació
amb l’infern. Els personat-
ges discuteixen sense pau-
sa, tot cantant un rap o ver-
sionant Fever, Don Dia-
blo, Money money de Ca-
baret i La primavera de

Vivaldi. Sembla que res
pugui tenir relació, però
tot acaba lligant a escena,
en una peça de 36 pàgines,
que dura 65 minuts –«70
minuts, si es riu molt», in-
sinua la directora–, al llarg
dels quals es manté el to
desenfadat i irreverent.

«Fem algun sacrilegi» lite-
rari, admet Beltrán. Al ca-
talà, cal afegir-hi el caste-
llà, l’anglès, l’italià i un
idioma inventat que podria
ser la llengua de l’avern.

Un rap a mida
Dei Furbi no n’ha tingut

prou amb la literatura
creada a partir de l’infern
–també hi apareix Benet
XVI en papamòbil, que ha
negat els llimbs als nens
morts abans de ser bate-
jats– i ha creat el rap Asu-
fre. S’han lligat les respos-
tes d’una enquesta a amics
de la professió: els van
preguntar què era, per a
ells, l’infern. I amb les se-
ves respostes han confec-
cionat un rap que, recitat a
cor, recorda el llenguatge
paradoxal del duo Los
Modernos, una de les pa-
relles de més èxit en el ca-
baret literari barceloní,
sense oblidar les aporta-
cions dels Accidents Poli-
poètics. Què és l’infern
per als actors? L’oblit:
l’amenaça més cruel per
als esperits d’escenari.

Dei Furbi convoca l’infern per Nadal
La companyia presenta al Tantarantana el desenfadat cabaret literari «Asufre»

● Els quatre actors, asseguts en una filera de buta-
ca, són un mirall del públic. Vestits amb unes saba-
tes de taló vermell, apropen la idea de transvestis-
me, una referència evident al món del cabaret. Ca-
minant de punta i amb les cames peludes despulla-
des, a més, evoquen el faune mitològic. Per què les
sabates de taló? «Perquè són un infern!» deia ahir,
càustic, l’actor David Marcé, que debuta a la com-
panyia, al costat de Marc Vilavella, Robert Gonzá-
lez i Òscar Bosch, l’únic que ha intervingut en els
sis muntatges de Dei Furbi.

● El treball de fil i agulla de la com-
panyia Dei Furbi tasta ara el cabaret
literari. Han recompost textos de
Sartre, Strindberg, Kafka i Dante per

Vilavella, González, Bosch i Marcé, ahir, a la presentació al Tantaranana. / NIHIL OLIVERA / ACN

JORDI BORDES / Barcelona construir Asufre, un cant a la recerca
de l’infern, si és que existeix. L’ener-
gia, i la combinació d’interpretació,
amb la cançó, són els elements d’un
grup que ha anat evolucionant des de

la Commedia dell’Arte per desem-
bocar en aquest treball. Demà es fa
una sessió prèvia al Tantarantana.
S’hi estrenarà dijous i hi serà fins al 3
de gener, la provocació nadalenca.

Sabates de taló, l’«infern»

● La coproducció La casa de Bernarda Alba, entre
el TNC i el Teatro Español, va ser la més premiada
ahir a Madrid en l’entrega de premis que atorga l’as-
sociació de directors d’Escena estatals. Lluís Pas-
qual va rebre el premi ADE 2009; Paco Azorín, el Jo-
seph Caudí per l’escenografia, i Maria Domènech, el
premi d’il·luminació Rogelio de Egusquiza. Aquesta
obra, interpretada únicament per una trentena d’ac-
trius, amb Núria Espert i Rosa Maria Sardà, com a
caps de cartell, es va poder veure la temporada passa-
da a la sala petita i, posteriorment, va fer estada a
l’Español en més d’una gira. Al novembre va rebre
tres premis Butaca al millor espectacle, millor direc-
ció i millor escenografia. Maria Domènech també fi-
gurava com a finalista en il·luminació. / EL PUNT

BARCELONA
«La casa de Bernarda Alba», dirigida per Lluís
Pasqual al TNC, obté tres premis estatals

● Professors de facultats de Catalunya i el País Va-
lencià on s’imparteix periodisme, de centres de re-
cerca i d’entitats professionals i acadèmiques van fer
públic ahir un comunicat en què defensen que l’obra
d’Agustí Centelles s’ha estudiat de manera «justa» i
«positiva» a Catalunya. Fins ara, s’han adherit onze
professionals al manifest, però la llista és oberta.
Consideren «injust» que els fills de Centelles afirmin
públicament que el seu pare havia estat «oblidat» o
«bescantat» a Catalunya. El manifest diu que l’obra
del fotoperiodista ha estat «estudiada», «apreciada»
i «remarcada» des de fa «més de 40 anys» per la pro-
fessió periodística, la docència i la recerca universi-
tària. També s’hi diu que Centelles és un dels fotope-
riodistes catalans més «coneguts». / ACN

BARCELONA
Professors de periodisme defensen que
Centelles s’ha estudiat de manera «justa»


