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Jordi Oriol és el primer au-
tor de la nova fornada del
T6 al TNC. Aquest dijous
estrena T-error, (a la Sala
Tallers, fins al 5 de febrer),
un treball en què insisteix
en el seu gust per trobar
nous significats a les pa-
raules. Assumeix el repte
de fer un encàrrec que pot
ser meteòric per la seva
carrera. Però que també
pot resultar frustrant per
als que hagin apostat per
la seva obra.

Tots aquests dubtes
s’evidencien en l’escena

en la qual David Vert inter-
preta el seu àlter-ego, amb
blancs dels actors i dubtes
irreconciliables del capità
que ha de dur un vaixell
creatiu a algun port. Que
ha d’evitar anar a la deriva
sense que s’hagi plantejat
si, en realitat, té alguna co-
sa a dir. És una crisi creati-
va paral·lela a la crisi glo-
bal. Jordi Oriol es qüestio-
na si tindrà algun valor ai-
xò que ell idea i que els ac-
tors defensen. En una si-
tuació generalitzada en
què tot ha de tenir rendi-
ment i ha de ser lúcid,
Oriol ha optat per ser ho-
nest i transportar a l’esce-

na el seu pànic al full en
blanc. O atrevir-se a ense-
nyar allò que un ha escrit
amb pretensions creati-
ves, comenta. D’entrada,
l’autor confessa que pot-
ser no hauria de parlar fins
que un no tingués alguna
cosa a dir, tot i el risc d’ha-
ver de sobreviure “4 anys
treballant en un restau-
rant”. Assumeix el risc
d’acceptar un encàrrec
d’un teatre públic incons-
cientment. Reconeix que
defensa la paraula a esce-
na, en què tot cobra més
volada. I que li agrada tras-
lladar-hi els jocs metalin-
güístics dels seus amics,

amb uns resultats sovint
estrambòticament allibe-
radors i reveladors. Per
Oriol, tota persona té din-
tre seu un monstre que es
cultiva de la cultura que

xucla. Com un vampir. En
aquest sentit, tots els ac-
tors disposen d’una doble
vida més enllà dels seus
personatges més o menys
convencionals. A més dels
actors de la companyia T6
(Oriol Genís, Òscar Cas-
tellví, Anna Moliner, Àn-
gels Poch i Vert), l’autor
incorpora Carles Pedrago-
sa i Jordi Santanach del
seu col·lectiu Indi Gest,
que hi aporten la música.
Vert confessa que Oriol
pot semblar caòtic en la se-
va exposició però que ha
construït una trama fres-
ca que, si es vol llegir, diu
algunes veritats. ■

Jordi Oriol reivindica el dret a equivocar-se al TNC a ‘T-error’, una
obra sobre els dubtes d’un autor que accepta un encàrrec teatral
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L’equip d’actors del muntatge ‘T-error’,, amb l’autor i director Jordi Oriol, ahir al migdia a les escales del TNC ■ PERE FRANCESCH /ACN

Tothom té dintre
seu un monstre
que es cultiva de
la cultura que
xucla. Com un
vampir

Avui arrenca el segon
tram de Complicitats, el
cicle en què el Tantaranta-
na rep visites de compa-
nyies de la Red de Teatros
Alternativos. Tranví a Tea-
tro hi representa des

d’avui i fins dijous El hos-
pital de los podridos. A
més d’aquesta peça atri-
buïda a Cervantes, també
hi ha quadres de Quevedo,
Lope de Vega, Quiñones de
Benavente, Bernardo de
Quirós i anònims del XVII.

Al cap de setmana (de
divendres a diumenge) és
el torn de Las criadas, de
Genet, que presenta la
companyia Guirigai, nas-
cuda el 1979. El text
transgressor de Genet, se-

gons el director Agustín
Iglesias (que també l’ha
adaptada), reflecteix
l’època actual. El cicle, la
primera fornada del qual
es va fer a l’agost, es tanca-
rà amb la producció ba-
lear-valenciana Algú que
miri per a mi (del 18 al 29
de gener). La peça tragicò-
mica arrenca quan tres
ciutadans occidentals ins-
tal·lats a Beirut es desper-
ten en una presó del Lí-
ban, inexplicablement. ■

El Tantarantana convida Cervantes
Tranvía Teatro,
d’Aragó, obre
el segon tram
de ‘Complicitats’
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Una imatge d’‘El hospital de los podridos’, de Tranvía
Teatro ■ JUAN MORENO

ART
Roben un Picasso
a la Galeria
Nacional d’Atenes

La cinquena edició del premi
internacional de novel·la gràfi-
ca que convoquen la Fnac i
l’editorial sins entido, dotat
amb 10.000 euros i la publi-
cació per part de l’editorial, va
ser per a Juan Berrio i el seu
projecte Miércoles. Es tracta
d’una història coral en què as-
sistim a un dia qualsevol en la
vida d’una comunitat de veïns
que en veurà trencada la ruti-
na per una sèrie de robatoris
que tenen lloc en un parc pro-
per. L’obra serà publicada la
tardor d’aquest mateix any.
Dels 142 projectes presentats
(120 de l’Estat espanyol i la
resta de fora), el jurat va fer
menció especial de La puerta
amarilla, de Ximo Abadía, per
la gran qualitat estètica i ar-
gumental. ■ REDACCIÓ

Juan Berrio
guanya el premi
Fnac/sins entido

CÒMIC

El 24 de gener es presentarà
la reedició del disc L.A. Wo-
man, que el grup nord-ameri-
cà The Doors va editar el
1971. Aquest disc va ser l’úl-
tim del grup, perquè poc des-
prés de la publicació va morir
el cantant i líder de la banda,
Jim Morrison. Aquesta nova
edició inclou un tema inèdit,
She smells so nice, descobert
per l’enginyer habitual del
grup, Bruce Botnick. A més
dels temes de la primera edi-
ció, com ara Riders on the
storm, hi ha un segon disc
que ofereix fins a vuit versions
del temes de l’àlbum. La tra-
jectòria de The Doors va del
1965 al 1973 i està formada
per sis discos d’estudi. ■ EFE

Reedició de
‘L.A. Woman’ amb
material inèdit

MÚSICA

Cap de dona és el títol del
quadre que Picasso va pintar
el 1934 i que presumptament
va ser robat la matinada del 8
al 9 de gener passat de la Ga-
leria Nacional d’Atenes. El
museu no ha donat el títol de
l’obra robada, tot i que sí que
ha penjat a la seva web dades
que fan pensar que es tracti
de Cap de dona, com ara que
és un oli sobre llenç de 56 per
40 centímetres. Segons fons
policials gregues, uns desco-
neguts van accedir al museu
després de forçar la porta
d’un balcó de l’entresòl. A
més del Picasso, els lladres es
van endur un altre quadre
també sense concretar que
podria ser d’un autor holan-
dès molt cotitzat. ■ EFE


