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PATRIMONI

Tàrraco reviu
A l’amfiteatre de Tàrraco arrenca el programa
‘Història Viva’, amb recreacions històriques als
monuments romans que arriben fins a les
guerres napoleòniques.

ART

Hamilton, a Cadaqués
L’artista pop britànic protagonitza dues
exposicions a la galeria Cadaqués que coincideixen
amb la retrospectiva al Museu Reina Sofia.

LITERATURA

Vallverdú, poeta
Amb noranta anys, l’escriptor Josep Vallverdú
publica el seu tercer llibre de poemes, ‘Argila’, a
Pagès Editors.

CINEMA

Un èxit de novel·la
S’estrena en català el film ‘L’avi de 100 anys que
es va escapar per la finestra’, l’èxit editorial de
Jonas Jonasson.

La convenció teatral per-
met trencar amb les coor-
denades del temps i de l’es-
pai. Bona mostra és el Nu-
max-Fagor-plus de Roger
Bernat i A house in Asia
de l’Agrupación Señor
Serrano amb la seva labo-
ra de cinema en directe,
que permet veure com els
actors mouen les maque-
tes i l’efecte que dóna a la
gran pantalla. 

Roger Bernat va estre-
nar al festival Temporada
Alta Re-presentació: Nu-
max la tardor passada.
Era un joc en què els es-
pectadors, motivats per
una moderadora perfor-
mer, prenien la paraula
fent de treballadors
d’aquella empresa d’elec-
trodomèstics que s’havien
quedat sense feina i s’hi re-
voltaven, al 1979. D’entra-
da, van encarregar a Joa-
quim Jordà que rodés una
assemblea fictícia perquè
no es repetissin els seus
errors. En ple procés
creatiu, una altra em-
presa d’electrodomèstics,

Fagor, de la cooperativa
Mondragón, va tancar per
sorpresa dels seus propis
accionistes i treballadors.
Bernat va entendre que
calia donar una volta i in-
tegrar les opinions de Fa-
gor en aquesta assem-
blea, ara ja atemporal. Un
cop feta la gravació (va fer

com de Jordà del segle
XXI) va ensenyar el tre-
ball als antics actors de
Numax i ha generat el
Plus del títol. El teatre do-
cument es presenta al
Museu d’Arqueologia des
d’avui i fins dissabte.

A house in Asia ense-
nya les tres cases de Ben

Laden.Quan la CIA va des-
cobrir com era el domicili
vulgar en què vivia el cap
terrorista van fer-ne una
còpia per assajar l’atac, a
Carolina del Nord. La ter-
cera casa es troba a Jordà-
nia,on van rodar la pel·lí-
cula Zero Dark Thirty.
Àlex Serrano comenta

que molts diaris han con-
fós les fotos del film amb la
casa original, “com que els
Estats Units no han volgut
donar una versió oficial, la
del simulacre és l’única
realitat possible”. La fun-
ció es veurà fins dissabte al
Mercat de les Flors. 

Monòlit, un solo
També estrena avui el co-
reògraf i ballarí Toni Mira.
Monòlit podria ser el co-
miat de Mira com a ballarí,
després d’una llarga carre-
ra en què ha anat alter-
nant les dues disciplines
amb una tercera: l’arqui-
tectura. Mira dedica l’es-
pectacle a Joan Saura
(mort recentment).

A l’Antic Teatre, Juan
Navarro qüestiona siEl
paraíso es un lugar tran-
quilo. Per a investigar-ho
ha treballat amb l’actor
Gonzalo Cunill, l’immi-
grant sense papers Maha
Madou i el seu pare, Rafael
Navarro. Un discurs sobre
la por que no vol ser cap
tractament teòric, sinó
que genera material per
“crear confusió”. En car-
tell, fins diumenge. ■

Roger Bernat constata que la precarietat laboral es cíclica a ‘Numax-Fagor-plus’
i l’Agrupación Señor Navarro mostren les tres cases de Ben Laden, al Grec

Dues històries triples
Jordi Bordes
BARCELONA

L’interior de Fagor, quan encara estava en funcionament ■ JORGE NAGORE / DIARIO DE NAVARRA

Toni Mira signa
un solo de
dansa com a
possible comiat
d’intèrpret
a l’escena


