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LA GUERRA DELS SEXES
FA RIURE AL KURSAAL
«Orgasmos» va exhibir complicitat amb el públic en la funció
que van dur a terme Roger Pera i Sam Sánchez a Manresa,
però els tòpics van coronar el repertori d’acudits durant la nit

ORGASMOS
Direcció: Òscar Contreras. Autor: Dan Is-
raely. Intèrprets: Roger Pera i Sam Sán-
chez. Divendres, 12 de maig. Teatre Kursaal
de Manresa. 

Orgasmos va passar  diven-
dres per la Sala Gran del
Kursaal amb una bona

entrada de públic. L’explícit títol
del muntatge és, de nou, l’excusa
per revisar i pujar a l’escenari la
guerra de sexes, l’antagonisme i la
manca d’entesa entre homes i do-
nes. Per  tant, si algú acudia al tea-
tre per veure una còmica i hilarant
exposició pública orgàsmica, res
a objectar.

Orgasmos, de nou, sense cap
aportació extraordinària, ni en
l’àmbit argumental ni en l’escènic,
plasma aquesta manca de sintonia
entre el gènere femení i el masculí.

Un pols molt mancat d’objectivitat,
amb molt d’humor o, almenys,
el que l’ocasió requereix, i amb el
públic disposat a respondre amb
sonores riallades i puntuals aplau-
diments. Orgasmos ni presenta
ni relata res que no s’hagi dit o
presentat amb anterioritat, però
la guerra de sexes sempre atraurà
públic i, si és per riure, amb més
motiu. Però els tòpics són habi-
tuals, seguits amb entusiasme du-
rant l’hora llarga de durada del
muntatge. 

El tàndem que formen Roger
Pera i Sam Sánchez resulta simple
i correcte, amb moments destacats
per part de l’intèrpret masculí en
un muntatge totalment al seu ser-
vei o, almenys, que ell ha sabut
portar cap a un terreny segur, el
de la constant i disposada com-
plicitat amb el públic. Un fet que,
a Manresa, no va estar mancat
d’intervencions i col·laboracions,
incorporades i agraïdes pels dos
intèrprets, que van ser acomiadats
amb efusivitat per part del públic
assistent. Sense més pretensió.
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Assumpta Pérez

El poeta igualadí Lleonard del
Rio va guanyar dissabte el Gran
Premi Memorial Manuel Tosca
del 15è Certamen Nacional de
Poesia Catalana, que es va lliurar
al teatre del Centre Cultural Sant
Joan, de Viladecans. L’autor va ser
reconegut per l’obra Hem fet el
cim!, creat en decasíl·labs de ritme
consonant i que és «la narració

d’una ascensió muntanyenca,
que entronca metafòricament
amb la realitat del país», segons va
explicar Del Rio. 

En el mateix certamen, el poeta
Joan Seus, coordinador de les ses-
sions Poesia al cafè. Poesia en veu
alta, que organitza mensualment
la Societat La Lliga de Capellades,
va ser premiat amb un Diploma
d’Honor.

REDACCIÓ MANRESA

L’igualadí Lleonard del Rio 
obté el Premi Tosca de poesia

El teatre Maldà de Barcelona es-
trena dijous el musical Per si no
ens tornem a veure, amb direcció
d’Alicia Serrat i música de Marc
Sambola, un espectacle que «ce-
lebra l’amor romàntic i és una me-
dicina per a la gent que no creu en
l’amor», va assenyalar ahir el pro-
ductor artístic, Daniel Anglès, fill

de pares calafins. L’obra narra «la
història d’una princesa i un prín-
cep que prenen la decisió d’esca-
par-se i adoptar noves identitats,
ja que les seves famílies els volen
casar; però que es troben una i
una altra vegada al camí, destinats
a retrobar-se constantment», se-
gons va comentar Serrat. La mú-
sica en directe de la guitarra de
Sambola acompanya els actors
Anna Lagares i Edgar Martínez. 

El muntatge es pot veure fins al
28 de maig al Maldà, però hi ha la
intenció de fer una gira pel país i,
fins i tot, traduir-lo al castellà per
dur-lo arreu de l’estat.

EFE BARCELONA

Un muntatge del Maldà
canta a l’amor romàntic
amb música de Sambola
La producció és a càrrec
de Daniel Anglès, de pares
calafins, i estarà en cartell
fins al 28 de maig

Es diu Silenci però precisament
això és el que vol evitar. Els man-
resans Òscar Pla i Adrià Torres es-
trenen avui a Terrassa un curtme-
tratge que alerta contra la intole-
rància i l’odi per motius d’orienta-
ció sexual a les aules dels instituts
i esperona els qui ho pateixen i els
qui ho perceben a «no callar i a de-
nunciar» aquestes lamentables
actituds. Només són 10 minuts
però és temps suficient per a
aquesta ficció en què una noia és
agredida en la seva intimitat.

Òscar Pla estudiava el grau su-
perior de Realització de Projectes
Audiovisuals i Espectacles, a l’ins-
titut Santa Eulàlia de Terrassa,
quan va decidir participar en un
concurs organitzat pel Pacte DA-
SIG, que implica l’Ajuntament, els
Mossos d’Esquadra i el col·lectiu
LGTB de la capital egarenca. «De-
manaven històries d’apodera-
ment envers les reaccions homò-
fobes a les aules», explica el man-
resà: «se’n van presentar una
quinzena i van escollir la meva.
Com que tenia dret a associar-me
amb algú altre per dur a terme el
projecte, vaig parlar amb l’Adrià
Torres i plegats vam tirar el pro-
jecte endavant».

El curt Silenciexplica la història
d’una noia lesbiana, la Xènia, a
qui un dia, a l’institut, un noi pren
el telèfon i descobreix el secret
que ella no s’atreveix a revelar. Un
argument de ficció per a una re-
alitat quotidiana. «En les seves xe-
rrades amb els joves, els Mossos
feien servir un material audiovi-
sual nord-americà, i van pensar
que estaria bé poder utilitzar una
projecció més propera a la nostra
realitat», afegeix Pla.

El projecte s’ha estat gestant
sense pressa ni pausa durant més
d’un any. El manresà va guanyar

el concurs el desembre del 2015, i
després de diverses reunions amb
les administracions i entitats im-
plicades es va fixar un guió que va
ser el punt de partida per dur a ter-
me un càsting d’actors i la localit-
zació d’escenaris. La tardor pas-
sada es va fer el rodatge en un pa-

rell de caps de setmana, a l’espai
La Llar, de Terrassa. La Xènia pro-
tagonista és la jove Alba Lorraine,
el seu assetjador, Marc Pont; i els
dos professors, Ximena Marsé i
l’actor Pep Pla, director del Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa. Els
alumnes de l’aula fictícia són es-
tudiants de 3r i 4t d’ESO de dife-
rents centres de la localitat valle-
sana, i les cançons que s’escolten
són de Doctor Prats i Sense Sal.

La projecció inaugural de Silen-
ci tindrà lloc avui a les 19 h, al cèn-
tric cinema Catalunya de Terrassa
(carrer de Sant Pere, 9). Tant Pla
com les dues formacions musi-
cals participaran en la vetllada, a
la qual es pot assistir de forma gra-
tuïta. L’únic requisit és enviar un
correu electrònic a l’adreça
LGTBIQ@terrassa.cat, tot i que si
encara no s’han omplert les qua-
tre-centes butaques de la sala no
hi haurà cap problema per entrar.
Aleshores serà el moment de sa-
ber com acaba aquesta història de
la Xènia que, malauradament, es
repeteix massa sovint.

TONI MATA I RIU MANRESA

Els manresans Òscar Pla i
Adrià Torres estrenen un
curt contra la LGTBIfòbia
El cine Catalunya de Terrassa acull avui (19 h) la posada de llarg d’una
ficció que va guanyar el certamen organitzat a la ciutat per alertar sobre
la intolerància a les aules Els Mossos d’Esquadra l’usaran a les xerrades
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Pla i Torres, segon i tercer per l’esquerra, a la taula el dia del càsting

Pel seu contingut, Silenci té un
recorregut a fer en l’univers dels
festivals de curtmetratges tant de
denúncia social com de temàtica
LGTB, però també en els de ficció.
Aquesta és la intenció tant dels co-
directors de la peça com dels res-
ponsables del Pacte DASIG de Te-
rrassa, per tal de donar una llarga
vida a una iniciativa que pretén
sensibilitzar contra una forma
d’odi que «preocupa molt», se-

gons explica l’historiador Òscar
Pla. «Ara estic de conserge en un
institut i ho veig. Això està passant
arreu, molt sovint sentim parlar
d’atacs homòfobs», afegeix.

«Si el curt dóna beneficis, es
destinaran a l’entitat LGTB de Te-
rrassa», apunta el codirector del
film, a qui agradaria poder projec-
tar Silenci a la seva ciutat. De mo-
ment no hi ha res concretat, però
Pla apunta llocs com la sala d’ac-
tes de l’institut Lluís de Peguera

per dur a terme un acte que ser-
veixi de sensibilització cap al tema
de la LGTBIfòbia.

De moment, però, després de
l’estrena d’aquest vespre, Silenci
servirà de material per a les xerra-
des informatives dels Mossos
d’Esquadra i es podria fer servir
també pel mateix motiu en altres
localitats. «És important parlar
del tema, i fer-ho sobretot amb els
nens, l’educació és clau», afirma
Òscar Pla.
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«Silenci» vol tenir recorregut al circuit de festivals
a més de servir per a les xerrades dels Mossos

La protagonista, Alba Lorraine


