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PUBLICITAT

A ”la Caixa” els números parlen, i un 7 no és ni un 5, ni un 6. És un 7 de veritat

i durant tot un any. Perquè, ara, amb el pla de pensions PlanCaixa 7 Plus, podràs

contractar el Dipòsit PlanCaixa 7 a un any amb una rendibilitat del 7% TAE.*

Parlem?

Dipòsit PlanCaixa 7

N’esperaves 1,
i en van arribar 3

www.laCaixa.es

TAE*

Dipòsit a 1 any

per contractar el pla de pensions

PlanCaixa 7 Plus

Dipòsit ofert per ”la Caixa” que es podrà contractar fins al 31-3-08. Import màxim del dipòsit: el doble de les aportacions i constitucions per mobilització externa fetes al PlanCaixa 7 Plus entre el 5-11-07
i el 31-12-07. Interès nominal anual: 7%. Liquidació d'interessos al venciment. A les quantitats abonades se'ls aplicarà la fiscalitat vigent en la data d'execució. Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, entitat
dipositària del pla de pensions PlanCaixa 7 Plus. Inscrita en el RM de Barcelona, tom 20397, foli 1, full B-5614, amb el número 3003. NIF G-58899998. VidaCaixa, SA d'Assegurances i Reassegurances, entitat gestora
i promotora del pla de pensions PlanCaixa 7 Plus. Inscrita en el RM de Barcelona, tom 8402, llibre 7653, secció 2a, foli 128, full 97107. NIF A-58333261. REBE núm. 07/47589

*
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� Hi havia una vegada dos
astrònoms que jugaven
amb el telescopi de l’ob-
servatori, fora d’hores de
feina, a perseguir el veïnat.
Talment com a La finestra
indiscreta. Són amics de
Cla, una noia gens estima-
da pels pares, que no li dei-
xen ni celebrar el seu ani-
versari. Farrés Brothers
presenta des de diumenge
passat OVNI, una peça en
què gairebé abandonen la
paraula i introdueixen el
vídeo com a nou recurs es-
cenogràfic. La peça es farà
a la Sala Gran del TNC
–per dificultats tècniques
amb l’escenografia de la
Sala Petita– fins al 5 de ge-
ner. La companyia, que
coprodueix la peça amb el
Teatre Aurora d’Igualada,
combina titelles de tres
mides diferents a més
d’incorporar els manipu-
ladors (Jordi i Pep Farrés)
com a personatges del
conte fantàstic.

El dia que Cla fa 10
anys, el pare exigeix a la fi-
lla que faci de comanda-

ment a distància i la mare
que la pentini per enèsima
vegada. Per contra, els dos
investigadors, amb qui es
comunica diàriament a tra-
vés d’un telèfon de fil amb
envàs de iogurt com a auri-
cular, es desfan en detalls
per a ella. La casualitat fa
que, a la teulada, caigui un
extraterrestre amb una nau
avariada.

Farrés Brothers és una
companyia que investiga
formes teatrals i que no vol
posar res gratuïtament. La

introducció del vídeo (el te-
lescopi fa la funció de cà-
mera que amplia l’acció) és
un joc efectiu. L’obra es
projecta des de l’univers
fins a entrar al cervell de
Cla, quan somia. La com-
panyia ha eliminat la pa-
raula per facilitar la gira en
l’àmbit internacional.

El seus muntatges abor-
den dificultats socials com
ara l’Alzheimer (Operació
AVI) i la gelosia (El rei de la
casa). El director Jordi Pa-
let defensa que es pugui
parlar de maltractament a
nens a partir de sis anys. El
problema, que s’aborda
festivament però que no
passa desapercebut, impli-
carà una interessant relació
entre fills i pares o profes-
sors. Pep Farrés insisteix
que no volen fer diferèn-
cies ni en rigor escènic ni
tampoc negar-se a abordar
alguns temes pel fet de tre-
ballar per a la canalla:
«L’obra evidencia que no
tothom és bo.» Això sí, en-
vien a la lluna els dolents de
la trama, on viuran l’exili
com una festa.

Farrés Brothers presenta al TNC «OVNI», una peça sense paraules i
amb vídeo, en què expulsen uns pares maltractadors a l’espai
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Enviar l’abús a la lluna

Cla, somia. / EDU COMPTE

�  El director teatral Lluís
Pasqual, encarregat de
presentar la nova col·lec-
ció de Bagués per al 2008,
va declarar-se atret pel po-
der de la joieria de «con-
centrar tanta bellesa en un
univers de dimensions tan
petites, fet de materials
primaris tan lligats a la na-
tura com el mateix ésser
humà», va dir. Pasqual va
vincular el món dels esce-
naris amb el de la joieria
«perquè són nostàlgica-
ment artesanals i s’inven-
ten cada vegada», si bé va
admetre que «mentre el
teatre passa, la joia que-
da».

En el cas de la nova col-
lecció de Bagués, Aqua, la
concentració de bellesa a
què al·ludia el director tea-
tral es fa més evident que
mai en les esfèriques gotes
d’or que, combinades amb
esmalt i brillants, són un
motiu constant i recorrent.
Pasqual va comparar
l’efecte d’aquestes peces
al de les gotes d’aigua
caient davant d’una façana

modernista com la de la
casa Batlló, a tocar de la
joieria Bagués.

En el mateix acte també
es van presentar la nova
col·lecció de Masriera,
que per al 2008 ha recupe-
rat diferents creacions del
mestre modernista, entre
les quals destaca una Isol-
da amb què l’autor va retre
homenatge a l’univers
wagnerià. Precisament, al-

gunes obres de Lluís Mas-
riera, que fa poc s’han vist
al museu Metropolitan de
Nova York i al Van Gogh
d’Amsterdam, es podran
veure en una exposició so-
bre grans figures de la jo-
ieria que el museu de Cle-
veland prepara per a l’any
vinent, en la qual també hi
haurà creacions de Charles
Lewis Tiffany i Carl Fa-
bergé, entre d’altres.
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Lluís Pasqual remarca el caràcter
«nostàlgicament artesanal» del

teatre i les joies de Bagués

El director Lluís Pasqual, a l’esquerra, amb el conseller de-
legat de Bagués-Masriera, Joan Oliveras-Bagués. / EL PUNT


