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La jove promesa va derrotar el
veterà. El dramaturg Jordi
Oriol (Barcelona, 1979), amb
l’ajuda inestimable de l’actriu
Míriam Iscla, que va ser super-
ba i va fer que el públic es cargo-
lés de riure, va derrotar ahir a
la nit a la sala La Planeta de Gi-
rona l’actor, autor i director tea-
tral PacoMir,membre deTrici-
cle, i es va proclamar guanya-
dor del tercer Torneig de Dra-
matúrgia Catalana del festival
Temporada Alta. Un torneig
que l’any passat va guanyar
David Plana i que en la primera

edició va ser conquerit per
Jordi Galceran amb una obra
que ara arrasa a la cartellera
barcelonina: El crèdit.
No és clar si l’obraMuda,mu-

da, amb la qual Oriol va vèncer,
farà el salt a la cartellera comer-
cial, però sens dubte ahir a la
nit va provocar rialles a tot ar-
reu. Les regles del torneig són
que els textos que combatin si-
guin de com a màxim 45 mi-
nuts –El crèdit va ser ampliat
per a l’exhibició comercial–,
que hi hagi vuit autors –aquest
any hi han participat, a més
d’Oriol i Mir, Carol López,
Mercè Sarrias, Marc Rosich,
Marc Crehuet, Jordi Casa-
novas i Marc Artigau– que tra-
vessen tres tandes elimina-
tòries i que els dos actors que

realitzaran la lectura dramatit-
zada el dia de combat no conei-
xen els textos fins aquella jorna-
da. Ahir els actors del text d’Ori-
ol van ser Míriam Iscla i Julio
Manrique i van aconseguir el
triomf absolut de Muda, muda,
una obra sobre dos matrimonis
en idèntica situació, davant la
porta del lavabo pregant als
seus fills adolescents –un fill i
una filla– que surtin, explicant-
los que els canvis de la pubertat
són normals i que si no els n’ha-
vien parlat abans és perquè cre-
ien que no arribarien tan aviat.
Després, mitjançant els habi-
tuals jocs de paraules imalente-
sos amb el llenguatge –la confu-
sió entre “ovuleu” i “ho voleu”
va fer cargolar de riure el pú-
blic– del teatre d’Oriol, l’autor

va mantenir fins al final l’ambi-
güitat d’una situació en què no
tot és el que sembla i que s’acos-
ta a una pel·lícula de terror.
Un humor que va deixar

com a subcampiona l’obra de
Paco Mir, I deien que plouria,
també farcida d’humor però
amb algunes notes demalenco-
nia en la reflexió sobre els qua-
tre dies que constitueixen la vi-
da. Una obra que van defensar
Mercè Comas i ÀureaMárquez
com una mare malalta i una fi-
lla que no surt de la sorpresa da-
vant les revelacions de la seva
progenitora sobre una vida en
què hauria estat espia, hauria
tingut amants comMiles Davis
al París del 68 i fins i tot hauria
viatjat a l’Antàrtida ambGreen-
peace. Tanmateix, i això la
uneix amb l’altra obra, s’adona
que hi ha força coses que havia
d’haver explicat abans a la seva
filla.c

Jordi Oriol recollint ahir a la nit el premi del torneig, un sopar a El Celler de Can Roca

Míriam Iscla, superba,
va fer cargolar de
riure el públic donant
vida a les mares de
‘Muda, muda’

INMA SAINZ DE BARANDA
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“NOSFERATU DE MURNAU”

VALLDENÚRIA

RESTAURANT L’O EN MÓN ST BENET

2x1 en l’entrada a “Nosferatu, el Vampir”, de Jordi Sabatés. Compra
d’ entrades a través de www.ticketmaster.es i taquilles. (Imprescindible
presentar la targeta de Subscriptor de La Vanguardia). Màxim 2 entrades
per targeta. www.cinemesgirona.cat · Tel. 93 118 45 31

15% de descompte en els menús degustació del restaurant, guardonat amb
una Estrella Michelin. Vàlid fins al 31/12/13 per a màxim 2 persones per targeta
de Subscriptor de La Vanguardia. Reserva prèvia al tel. 93 875 94 29 amb 48 h
d’antelació.www.monstbenet.com

2x1 en el forfet + cremallera (desembre, febrer, març i abril) i 10%dedescompte
enel forfetd’ 1dia ienelcremallera (anada i/o tornada)durant tota la temporada
i en el forfet + cremallera (gener). Màxim 2 persones per targeta de Subscriptor
de La Vanguardia.www.valldenuria.cat · Tel. 972 73 20 20
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DRALION™. CIRQUE DU SOLEIL

15% de descompte per veure Dralion™ de Cirque du
Soleil, del 18 al 27/12/13 al Palau Sant Jordi deBarcelona.
Compra d’entrades a través de l’enllaç facilitat a
www.subscriptorsdelavanguardia.com. Oferta per a
màxim 4 entrades per targeta de Subscriptor de La
Vanguardia. No acumulable a altres promocions.

2x1

2x1

15 Dte.

15Dte.

AVANTATGES EXCLUSIUS

Més informació i altres ofertes a
www.subscriptorsdelavanguardia.com
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Segueix-nos

902 945 946

Truca’ns
(de dilluns a divendres de 9h a14h)

Entra a Oferplan
i registra’t
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Selecciona
l’oferta i

COMPRA-LA
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Bescanvia el cupó
a l’establiment

escollit

3

Relax de Luxe 1 hora
a Spa Yhi Wellnes
Desconnecta de la rutina i pren-te un temps per a tu o per
regalar! Luxós spa on trobaràs un circuit ideal per
passar una estona immillorable

Av/ Sarrià, 50 Barcelona

www.melia.com

Yhi Wellness - Hotel Meliá Barcelona Sarrià

55%
Descompte

40€
Valor

€ 22€
Estalvi

€ 18€

Preu

54%
Descompte

37€
Valor

€ 20€
Estalvi

€ 17€

Preu

Menú amb Parrillada de
carn i aperitiu
Gaudeix de l'autèntica cuina catalana i mediterrània en
ple Barri de Gràcia amb el menú exclusiu per a Oferplan
La Vanguardia que t'ofereix La Torreta de l'Escorial

C/ Escorial, 158 Barcelona

www.latorretadelescorial.com

La Torreta de l’Escorial

AQUEST CUPÓ INCLOU

Circuit SPA de luxe durant 60 minuts

Opcionalment, esmorzar buffet

Més informació a Oferplan La Vanguardia

AQUEST CUPÓ INCLOU

Còctel de benvinguda

Aperitius a compartir

Parrillada de carn o Daurada a la brasa

Una ampolla de vi per parella

JordiOriolvençPacoMir
alTorneigdeDramatúrgia
El jove autor es proclama campió amb ‘Muda, muda,’

ESCENARIS


