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Els països àrabs exhibeixen la seva riquesa artística a Tortosa 

• Una obra de Jordi Oriol va obrir l'exòtica desfilada del Festival Entrecultures

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER, TORTOSA

L'exotisme del món àrab va fer acte de presència ahir a Tortosa, seu del primer Festival Entrecultures,
que se celebrarà fins al dia 28, sota la direcció de Ricard Salvat i amb la participació d'actors, directors i
músics de Tuní- sia, Palestina, l'Iraq, Algèria, el Marroc, Líbia i Egipte. L'estrena de Lleons al jardí, del
poeta tortosí Albert Roig, producció catalana del festival, va ser el plat fort de la primera jornada, que
van inaugurar Ernest Benach, president del Parlament, i l'alcalde de la ciutat, Joan Sabaté Salvat.

Jordi Oriol va firmar un bell muntatge de l'obra de Roig, que explica la peripècia d'Abu Bakú, Lo Tortosí
(1059-1130). Un text èpic en què cinc actors i dues actrius, amb música en directe, parlen del
creuament de cultures viscut a Tortosa. Una funció que té uns excel.lents moments dramàtics, cants i
diàlegs. Abans, i com a colofó a l'acte inaugural, el grup del Senegal La Forˆt Sacrée va oferir un
magnífic espectacle folklòric, amb prop de 20 artistes en escena. Un vestuari colorista i un ritme frenètic,
amb cants, dansa i músiques, van marcar una funció rebuda amb ovacions.

EL PAPER DE LA DONA
Totes les companyies són independents i han arribat a Tortosa sense ajudes oficials de cap mena per
part dels seus respectius països. Salvat va exposar els objectius a l'hora de fer el programa. La
globalització, el paper de la dona, la colonització i l'emigració han estat les primeres raons en la recerca
dels grups que participen en el festival, va raonar el director. "Finalment, teatre polític", va concretar
Salvat.

Cadascun dels països presents a Tortosa viu aquesta experiència d'una manera diferent, però amb
punts comuns. Els grups volen que els espectadors mirin d'una altra manera els seus problemes.
"L'Iraq existeix", va assenyalar amb la veu emocionada el director iraquià. "Aquesta és una
oportunitat per sortir per un moment del caòtic i dolorós dia a dia de Palestina", va dir un director
teatral d'aquest país a l'hora de valorar la participació del seu grup. 
Una imatge del muntatge Lleons al jardí, d'Albert Roig, obra que va obrir el festival.
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