
UNA VEU DE CINE

Mor l’actor 
Jesús Ferrer
L’actor Jesús Ferrer, popular per la se-
va càlida veu i les aparicions en diver-
ses sèries de TV-3, va morir ahir als 67 
anys després d’una llarga malaltia. 
Ferrer va ser la veu en català de Ha- 
rrison Ford, Clint Eastwood, Marlon 
Brando i Clark Gable, entre altres. 

ESCRIPTOR EXILIAT

Mor el poeta 
Tomás Segovia
L’escriptor Tomás Segovia va mo-
rir diumenge a Mèxic als 84 anys 
a causa d’un càncer. Exiliat per 
la guerra civil espanyola, va re-
bre nombrosos reconeixements, 
entre ells el premi Octavio Paz  
(2000) i el Juan Rulfo (2005).

ACTRIU DISTINGIDA

Premi per a 
Àurea Màrquez
L’actriu Àurea Màrquez ha estat 
la guanyadora del premi Memo-
rial Margarida Xirgu, que atorga 
la Peña Teatral Carlos Lemos. El 
guardó reconeix el treball de la 
intèrpret en l’obra Pedra de tarte-
ra, representada al TNC.
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La Muntaner celebra un 
funeral amb ritmes zíngars
3La companyia saragossana Che y Moche suma 400 bolos d’‘Oua umplute’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

H
an oficiat 400 funcions 
del seu funeral els últims 
sis anys. Ho han fet en 
festivals de tant presti-

gi com el Fringe d’Edimburg i en al-
tres de més pròxims com el Pirine-
os Sur, Tàrrega i el Ple de Riure del 
Masnou. I destaquen per sobre de tot 
la gira de l’any passat per 25 sales 
d’Anglaterra. Ara s’instal·len a la Sa-
la Muntaner, des d’avui fins l’11 de 
desembre. Són els intèrprets músics 
de la companyia saragossana Che y 
Moche que presenten Oua umplute 
(ou farcit, en romanès), l’espectacle 
que subtitulen com a El funeral.
 Més que espectacle s’ha de parlar 
de «happening en sentit estricte», se-
gons va dir ahir Joaquín Murillo, di-
rector i intèrpret. L’obra recrea l’en-
terrament de l’avi Dimitri a càrrec 
dels seus néts, uns músics que to-
quen ritmes de música zíngara, «vi-
gorosa, energètica i espectacular», 
va dir Murillo. Després d’un inici se-
riós es genera una gran interactua-
ció amb el públic a partir de sorpre-
ses, humor i música.

 El contacte amb artistes de l’Est, 
en un muntatge anterior de la com-
panyia sobre el desastre de Txernó-
bil, va obrir les portes cap a un ex-
periment en què tampoc falta una 
utilització juganera del llenguatge. 
«Xampurregem tots els idiomes: ita-

lià, romanès, francès, polonès, ucra-
ïnès i altres d’inventats», va detallar 
Murillo. Fins al punt, va explicar el 
director, que espectadors de països 
de la zona els han arribat a pregun-
tar al camerino de quina regió de 
l’Est europeu procedien.

 Els intèrprets de la companyia 
Che y Moche, que va guanyar el pre-
mi Max revelació el 2010 amb la seva 
obra Metrópolis, actuen i toquen a la 
vegada instruments com la bateria, 
la guitarra, el saxo soprano i el vio-
lí. Aquest adquireix un especial pro-
tagonisme a les mans de Tereza Po-
lyska, la dona ucraïnesa de Murillo, 
que és una virtuosa capaç de tocar de 
meravella i de moure’s per connec-
tar amb el públic.

HOMENATGE FESTIU / Oua umplute ha 
significat un espectacle especial per 
a Murillo, tant per l’èxit aconseguit, 
que el portarà a una temporada de 
sis mesos a Madrid després del pas 
per la Sala Muntaner, com per la se-
va càrrega emotiva. El director no 
amaga que «aquest exercici de me-
mòria» també rendeix un homenat-
ge festiu a familiars i amics perduts. 
Les seves fotos, fins i tot, poblen l’es-
cenografia de l’espectacle. Entre 
elles, hi ha la del pare del mateix di-
rector, un futbolista, també anome-
nat Joaquín Murillo, que va ser un 
dels grans golejadors de la història 
del Reial Saragossa. H

UN ‘HAPPENING’ QUE FUSIONA TEATRE I MÚSICA

33 Una imatge promocional d’‘Oua umplute. El funeral’.

                       La Mostra 
premia una 
obra sobre 
l’Europa unida

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La companyia Onstage amb Gè-
nesi... una idea d’Europa ha estat la 
triomfadora de la Mostra Teatre 
Barcelona v2.0. a l’obtenir els pre-
mis al millor espectacle i els de 
millor actor (Lluís Parera) i actriu 
(Eva Cartañà). L’obra, sota la tèc-
nica de la comèdia de l’art, abor-
da la idea d’una Europa unida en 
un món en canvi per fenòmens 
com la globalització o els movi-
ments migratoris.
 El segon premi de la Mostra va 
quedar desert, mentre que Mag-
gie & Maggy i Exceso van compartir 
el tercer. Les tres obres formaran 
part de la programació del Teatre 
del Raval. H

PLANTER ESCèNIC

33 Eva Cartañà i Lluís Parera.


