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El dramaturg,
director i actor
barceloní Jordi
Oriol (1979),

membre de la companyia
Indi Gest, va guanyar ahir
a la nit per votació popular
el III Torneig de Drama-
túrgia Catalana de Tempo-
rada Alta, en una disputa-
da final que el va enfrontar
amb Paco Mir (1957), co-
negut entre altres facetes
perquè és membre d’El
Tricicle. A la sala La Plane-
ta, plena d’un públic molt
fidel al torneig que ocupa-

va no només les grades si-
nó també els dos costats
laterals del quadrilàter
instal·lat a l’escenari, Jor-
di Oriol va guanyar el tor-
neig amb un text bilingüe
titulat Muda, muda, que
van representar Julio
Manrique i Míriam Iscla.
Els dos actors es van des-
doblar per interpretar si-
multàniament dos matri-
monis, un de català i un de
castellà, que tenen proble-
mes de comunicació amb
els seus respectius fills
adolescents. Les dues his-
tòries van en paral·lel fins
que les trajectòries s’aca-
ben creuant d’una manera

dramàtica, però sense per-
dre mai el to humorístic
del text d’Oriol, molt ben
defensat pels dos actors.
No es pot explicar res més
sense espatllar el suspens
que també té l’obra.

La presentadora i coor-
dinadora del torneig, la
molt divertida Cristina
Clemente –en conflicte
permanent amb el seu
predecessor, Jordi Casa-
novas–, va llançar la mo-
neda a l’aire per decidir
quin text obriria la final
del torneig. L’honor va
correspondre a Paco Mir,
que hi va presentar una
obra també molt divertida

i “familiar” titulada I deien
que plouria, protagonit-
zada per una mare (Mercè
Comes) i una filla (Àurea
Màrquez) que, després de
molt de temps sense veu-

re’s per una baralla, es re-
troben a l’hospital on hi ha
ingressada la mare, amb
moltes ganes de sincerar-
se amb la seva filla i de re-
velar-li secrets tan íntims
com inversemblants.

Jordi Oriol i Paco Mir
van arribar a la final des-
prés de superar diverses
eliminatòries, des del 7
d’octubre, amb textos d’al-
tres autors com ara Marc
Artigau, Jordi Casanovas,
Marc Crehuet, Carol Ló-
pez, Marc Rosich i Mercè
Sarrias, que un any més
han demostrat la bona for-
ma en què es troba la dra-
matúrgia catalana. ■

L’autor barceloní va guanyar ahir, davant de Paco Mir, el III Torneig
de Dramatúrgia Catalana de Temporada Alta, amb ‘Muda, muda’

Jordi Oriol, rei del ring
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Cristina Clemente aixeca el braç de Jordi Oriol, com a guanyador del torneig, davant de Paco Mir ■ MARTÍ ARTALEJO

Julio Manrique i
Míriam Iscla es
van desdoblar
i van defensar
molt bé el text
de Jordi Oriol

Els Amics de les Arts està
preparant el seu quart
disc d’estudi, que es publi-
carà l’abril vinent, per do-
nar pas a una nova gira,
que començarà al maig i
de la qual ja s’han anun-

ciat els quatre concerts
de presentació, un a cada
demarcació catalana: el 9
de maig a l’auditori Enric
Granados de Lleida; el 17
de maig al teatre Fortuny
de Reus; el 22 de maig a
l’auditori de Sant Cugat, i
el 30 de maig a l’Auditori
de Girona. Les entrades
d’aquests concerts es po-
saran a la venda en po-
ques setmanes.

El quartet està treba-
llant en les noves cançons

als Estudis Ground de
Cornellà de Terri (Pla de
l’Estany), amb Ramon
Aragall a la bateria i Pol
Cruells al baix, i una altra
vegada amb Ferran Co-
nangla com a productor.
“Ara tenim unes quinze
cançons que ens fan pat-
xoca”, afirmen els músics
en el seu web, a través d’un
“nou post”, titulat Tens
plans pel 2014?, en què
Els Amics de les Arts expli-
quen què han estat fent en

els “374.400 minuts de si-
lenci” que han passat des
que van tancar la gira
d’Espècies per catalogar.

En tot cas, el grup acla-
reix que “el disc no està
gravat”. “La idea que te-
nim és gravar a principis
de l’any vinent i que la cria-
tura vegi la llum a la prima-
vera”, hi afegeixen. El
grup també està treba-
llant en el nou web i vol po-
sar “més èmfasi en el tema
de la newsletter”. ■

Els Amics de les Arts tornaran a la primavera
El disc sortirà a l’abril
i la gira començarà al
maig, a Lleida, Reus,
Sant Cugat i Girona
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Els integrants d’Els Amics de les Arts ■ ARXIU

El 19è Fotopres
de La Caixa ja
té guanyadors

Mazoni publicarà el 21 de ge-
ner el seu nou disc, Sacrifi-
queu la princesa, editat pel
seu segell habitual, Bankrob-
ber. El cinquè àlbum d’estudi
del músic bisbalenc inclourà
dotze cançons noves i anirà
precedit pel senzill La prome-
sa. Sacrifiqueu la princesa es
presenta com “un disc opti-
mista i lluminós on brillen les
melodies pop, ara transpor-
tades a un paisatge comple-
tament nou”. El primer co-
municat de Bankrobber sobre
el disc parla d’un “gir coper-
nircà”: “No es conforma a
pintar les parets. Ha tirat la
casa a terra i n’ha aixecat una
de nova. Ha sacrificat la prin-
cesa i ara anem per la reina. I
la reina és electrònica. La rei-
na enrampa.” La gira comen-
çarà al febrer. ■ X.C.

Mazoni traurà al
gener ‘Sacrifiqueu
la princesa’
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El jurat de la segona convoca-
tòria del 19è Fotopres La Cai-
xa ha donat a conèixer els
cinc fotògrafs que obtindran
una ajuda de 10.000 euros
cadascun per a la producció
d’un projecte inèdit. De les
270 propostes presentades,
el jurat ha escollit els projec-
tes Bonavista, del tarragoní
David Mocha; Guerrilleres, de
la sueca resident a Barcelona
Rebecka Bíró –en col·labora-
ció amb Victoria Montero–;
Everybody needs good neigh-
bours, del gironí Arnau
Blanch; Surviving Greece. Jo-
ves afganesos en camí, de
l’italià establert a Barcelona
Mattia Insolera, i Aquells que
esperen, un projecte col·lec-
tiu de Borja Larrondo, Pablo
López Learte i Diego Sán-
chez. Els seleccionats dispo-
saran d’un tutor de l’agència
Magnum. ■ REDACCIÓ


