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Mor Gert Voss, un dels grans 
actors del teatre austríac
Gert Voss, un dels actors més aclamats de l’escena 
teatral austríaca, va morir ahir als 72 anys. Voss va 
debutar el 1983 al Burgtheater de Viena 
protagonitzant Ricard III  i al llarg de la seva carrera 
va encarnar grans personatges com el Shylock d’El 
mercader de Venècia o el Mefistòfil de Faust.

La venda de llibres a l’Estat 
cau un 10% durant el 2013
La venda de llibres a Espanya va disminuir un 
9,7% durant el 2013, segons la federació de 
gremis d’editors. La facturació ha sigut de 
2.708 milions d’euros (291 milions menys). El 
volum de negoci de l’e-book ha augmentat un 
8,1%, però només suposa el 3,7% de sector.

oferta a la casa de subhastes i que 
després explorin la resta de la web. 

“Volem que eBay sigui una des-
tinació, i no només un proveïdor de 
serveis”, va afirmar Devin Wenig, 
president de la plataforma global 
d’eBay, que ha anat polint la seva 
imatge venent Ferraris vermells de 
75.000 euros, roba de disseny i iots. 

“El que venem ara és molt diferent 
del que veníem fa 10 anys”, va sub-
ratllar Wenig. “Venem una gran 
quantitat d’objectes de valor i prop 
de 13.000 automòbils cada setmana 
a compradors via telèfon mòbil. La 
confiança del client en el comerç 
electrònic ha evolucionat”, conclou 
el president.es

Els límits de la memòria 
dansen amb ‘Vader’ al Grec

Vader reflexiona sobre l’envelliment i la memòria 
a través de la dansa. HERMAN SORGELOOS

i el despotisme d’una burgesia 
sense escrúpols. “Amb aquest 
muntatge, Cheek by Jowl s’en-
dinsa en un territori absoluta-
ment diferent, que queda lluny 
del realisme convencional propi 
de la formació”, destaca el direc-
tor del Grec, Ramon Simó. L’obra 
transcorre en una casa luxosa 
que, gradualment, quedarà des-
truïda per les lluites salvatges 
dels personatges.e

L’obra de Peeping Tom reflexiona sobre la vellesa

La memòria és tossuda i traïdora. 
En un univers d’experiències anti-
gues, el vell Leo prova d’oblidar un 
secret que es fa fort al seu cervell, 
mentre deixa de recordar els ins-
tants que el van fer feliç anys enre-
re. La primera coproducció entre la 
companyia belga Peeping Tom i el 
festival Grec, Vader (Pare), utilitza 
el vincle difús entre records i reali-
tat per teixir, a través de la dansa, un 
món distorsionat pel passat. El 
muntatge té lloc en una residència 
d’avis soterrada i amb una única fi-
nestra, on “els ancians hi habiten 
com si estiguessin enterrats en vi-
da”, explica el director de l’especta-
cle, Franck Chartier. Ara bé, l’afició 
dels personatges per cantar fa de 
Vader “una obra alegre amb un re-
refons colpidor”. L’obra es repre-
senta de demà a divendres al Mercat 
de les Flors i és la primera entrega 
d’una trilogia sobre la família.      

La tirania cruel de la burgesia 
La companyia francesa dels brità-
nics Cheek by Jowl aterrarà del 17 al 
20 de juliol al Teatre Lliure amb un 
espectacle que il·lumina les verita-
bles obsessions de la classe alta. Es-
crita el 1896 per Alfred Jarry, Ubu 
Roi fa emergir la tirania, la crueltat 
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Colpidor  
Els ancians 
viuen en una 
residència 
soterrada  
i amb una 
única finestra


