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Espectacle teatral EL PRINICIPI D’ARQUIMEDES.

Proposat per la companyia Mô Teatre.

TENIM ELS DRETS EN ESCLUSIVA PER LES BALEARS.

PROJECTE D’ESPECTACLE PER ESTRENAR AL PREMI BORN DE CIUTADELLA DE MENORCA

Proposem la posada en escena de l’obra El principi d’Arquimedes de Josep Maria MIRÓ.

El motiu primer és que es tracta d’un premi Born que no s’ha representat mai a Menorca i que per tant té un 
lligam molt especial amb el premi i acompleix un dels desitjos que l’impulsen: representar les obres guan-
yadores en el si de la celebració.

En segon lloc, és perquè es tracta d’una obra teatral magnífica, amb una temàtica molt actual, d’un autor 
d’èxit i que està sent representada per tot el món.

Tenim el vist i plau de l’autor amb el que mantindrem contacte constant per muntar l’obra. Segons paraules 
seves: “Un cast menorquí per l’Arquimedes fantàstic”.

Sota la direcció Jordi Odrí, un grup important d’actors de Menorca que estan treballant amb èxit pels esce-
naris de tot l’estat: Lluís Marquès, Joan Taltavull, Rita Barber i Àlvar Triay, que han confirmat el seu desig 
de participar en l’obra, i han començat a estudiar el seu personatge. El tècnic Andrés Bley, formarà part de 
l’equip des de l’inici.

Els assajos s’iniciaran a partir del mes de març a Barcelona i acabaran, si és possible, a l’espai de l’actuació a 
Menorca, durant el mes anterior a la data de representació d’estrena.
Contarem amb el suport per producció i posterior explotació de l’espectacle amb l’estructura de Mô Teatre 
i el Cercle Artístic de Ciutadella.
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La nostra intenció és estrenar l’obra en el si dels Premis Born d’enguany, després per Menorca, i també, mi-
tjançant TalentIB portar-la per les Balears i aprofitant els contactes de la companyia a Catalunya.
Aportem un dossier detallat, i on s’inclou Contingut de l’obra, currículums de Autor, director i companyia, 
així com dels actors que hi participen.
Atentament, el promotor del projecte. 

Jordi Odrí

L’OBRA.

Josep Maria Miró i Coromina: “Vull que l’espectador es posicioni” Com va sorgir El Principi d’Arquimedes?
M’agrada estar sempre actiu escrivint. I a mig març de l’any passat, quan faltava poc per estrenar Gang Bang 
vaig començar a escriure. Quan acabo un projecte tinc la necessitat vital d’estar construint alguna cosa nova. 
Em venia molt de gust parlar sobre la por i els prejudicis i també del tema dels pares, els educadors i els nens.

Quin és el rerefons de l’obra?

Un monitor de natació fa un petó a un nen i això desencadena el malestar dels pares i dels altres respon-
sables. Sobretot perquè cal esbrinar quina és la naturalesa del petó i si és un gest net o comporta una cosa 
bruta. És una obra que planteja un dilema molt clar: Preferim un món on encara sigui possible un gest de 
tendresa amb un nen encara que això deixi escletxes a possibles abusos o bé preferim un món on activem 
tots els mecanismes de seguretat.

I l’espai ideal era una piscina.

Exacte. Una piscina on els nens aprenen a nedar sense bombolla, sense cap mecanisme que els salvés i que 
exigeix un acte de confiança dels nens amb l’aigua i amb els seus educadors.

Un dilema molt actual, ara que els professors són observats amb lupa pels pares.

Sí, de fet després d’escriure el text m’he trobat amb educadors que han tingut problemes d’aquest tipus i això 
m’ha cridat molt l’atenció perquè vol dir que alguna cosa ha canviat. Fa 15 anys aquest problema no hi era.

 Ara ens hem americanitzat i hi ha un nou feixisme de proximitat en que un pot jutjar a un altre per un gest 
que no li agradi. Tothom pot acusar als altres.

Quin és l’objectiu d’El Principi d’Arquimedes?

Vull que l’espectador es posicioni moralment sobre què en pensa i quin model social i educatiu vol. És una 
obra que parla de la por, no de la pederàstia.
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Va llicenciar-se en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2000, on també va doctorar-se en 
Literatura catalana. El febrer de 2007 va ser professor d’historiografia a la UAB del postgrau “Independent 
Reporter - Welcome Sarajevo”, organitzat per una agència de Fotoperiodisme, i l’any 2008 es va llicenciar en 
Direcció i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona.[1][3] Ha treballat amb l’equip de guionistes de 
TV3 a les sèries Zoo i Mar de fons, i també amb altres mitjans de comunicació a Catalunya, com ara Ràdio 
4, COM Ràdio, Ràdio Sant Cugat i El 9 Nou. Ha fet d’ajudant de direcció de Xavier Albertí, de Toni Casares 
i dela coreògrafa Germana Civera. 

Ha guanyat nombrosos premis com a actor i com a director de teatre; entre ells, el Premi Born 2009, el de 
Crèdit Andorrà, l’accèssit del Marqués de Bradomín, l’Evarist Garcia, el Boira, el concurs de monòlegs de la 
Fundació Joan Lluís Vives. i l’ex aequo als Premis Mallorca 2008. El 2013 és guardonat amb el premi Quim 
Masó per l’obra teatral Nerium Park. Pel text de l’obra, aquest mateix any 2013, també obté el Premi Ciutat 
de Manacor Jaume Vidal i Alcover de Teatre.

És autor de Gang Bang (Obert fins a l’hora de l’Àngelus) –Teatre Nacional de Catalunya- La dona que perdia 
tots els avions –Premi Born–, Una història explicada del revés, o no –Teatre Lliure–, La dona i el debutant 
–Premi Teatre Principal–, Quan encara no sabíem res –Finalista internacional Stückmarkt i Premi Crèdit 
andorrà–, 360” –Premi Marqués de Bradomín– i Les dones de Caín –Premi Ramon Vinyes– i de les drama-
túrgies Com si entrés en una pàtria i Cocaïna, absenta, pastilles de valda i cafè amb llet. Ha dirigit els seus 
textos, l’òpera La voix humaine i diversos els espectacles de creació. Ha estat ajudant de direcció de Xavier 
Albertí i de la coreògrafa Germana Civera i guionista de televisió. Ha treballat de periodista a COM Ràdio, 
RNE, Ràdio Sant Cugat, El 9 Nou i la Revista de la UNESCO a Catalunya.[6]
Obres teatrals[3][7][modifica]
 11/7: L’escorxador (2005)
 L’esvoranc (Premi Boira 2005)
 Les dones de Caín (Premi Ramon Vinyes 2005)
 360” (Accèssit Premi Marqués de Bradomín 2006). Representada a la Sala Beckett de Barcelona.[1]
Quan encara no sabíem res (Premi 50è Crèdit Andorrà 2007 i Premi Evarist Garcia).[8] Representada al 
Teatre Tantarantana de Barcelona.[9]
 La gran nit de Lurdes G., coescrit amb Cristina Clemente (Accèssit Premi Lluís Solà Sala 2008). Represen-
tada al Versus Teatre de Barcelona[10]
 La dona i el debutant (Premi Fundació Teatre Principal 2008)
 Una història explicada del revés, o no (2009). Representada a la
Sala Fabià Puigserver de l’Institut del Teatre de Barcelona.
 El dia que vaig conèixer Harold Pinter (2009), a partir de textos de Harold Pinter.
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EL DIRECTOR

Jordi Odrí – ACTOR I DIRECTOR
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Barcelona 1950 des de fa més de trenta anys viu a Menorca. Actor, autor i director teatral, narrador i poeta.
Teatre (Des de 1996 escriu obres de Teatre.)
Actor en obres de Samuel Beckett, Tenesse Williams, Dario Fó, Antonio
 
Gala, Federico Garcia Lorca, Bertold Brecht, Kressamnn Taylor, Lutz Húbner Albert Camus, entre altres.

Obres originals
 
1996 Fins demà. Text Jordi Odrí, en col·laboració amb Matilde Muñiz. Menorca i Mallorca. Fira de Teatre de 
Manacor, al Stage de collectives du téâtre et de la danse a Monmatre (París) i al XXIV Festival Internazionale 
de Burattini e delle Figure a Cervia (Itàlia). Intervé com a actor i codirector.
1997 Interiors (el perill de la paraula). Text Jordi Odrí. Menorca, Mallorca i Catalunya. Fira de Teatre de 
Manacor i a la Diada del llibre a la primavera de 1998 a Perpinyà (França). Intervé com a actor i codirector.
1999 In-somni Text Jordi Odrí.Sala Augusta de Maó amb motiu de la Festa del voluntariat. Intervé com a 
actor i director.
2001 Cànon trencat. Text Jordi Odrí en col·laboració amb Matilde Muñiz.
Menorca i Mallorca. Firó Balear de Manacor. Intervé com a actor. Direcció: Toni Gelabert.
2002 El Cant del bosc Text de Jordi Odrí (primera part) i Liliana, un conte d’Apel·les Mestres (segona part), 
amb música de Salvador Brotons, Teatre Principal de Maó, desembre 2001 i novembre de 2002, Teatre d’Al-
cúdia el desembre de 2002. Orquestra dirigida per Salvador Brotons. Intervé com a director.
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2004 Brossat. Homenatge a Joan Brossa. Teatralització de poemes conversables i poemes objecte. 8 de 
Maig estrena al Claustre de Sant Francesc de Maó. Menorca, Mallorca, Firó de Manacor i Catalunya.

Intervé com a actor i codirector.

2006 Un altre camí. Text Jordi Odrí. Produït pell Fons Menorquí de
Cooperació. 27 de gener Teatre de Es Born (Ciutadella) i 11 febrer Teatre Principal (Maó). febrer de 2008 
Sala de Es Mercadal en el 25è anniversari de “Una altra senalla”. Intervé com a actor i codirector.

2007 Fugida. Text Jordi Odrí. Març estrena al Teatre Principal i al Teatre 17 de Gener de Ciutadella. Pro-
gramat el maig de 2008 al Teatre de l’Orfeó Maonès amb motiu de la temporada d’inauguració del teatre. 
Intervé com a actor i director. Representada per tota Menorca.

2008 Col·laboració amb El dia més feliç. Guió per teatre radiofònic, editat en llibre i CD.

2010 Lokus de Ponç Pons. Estrena, hi intervé coma actor i director. 

2015 La comunió va ser ahir (20 anys de Mô Teatre) Autor, director i actor.

2016 Guanyador del premi de Teatre de Butxaca del Cercle Artístic de
Ciutadella amb Amants. Autor, director i actor.

Dramatitzacions

1999 Femení i plural. Espectacle amb motiu del 8 de Març. Poemes dits o cantats per dones amb acom-
panyament de piano. Intervé com a director.

2002 Recordant Rafael Alberti, poeta i pintor. Espectacle teatral sobre poemes i cançons d’Alberti en el 
centenari del seu naixement. Menorca (2002), Universidad Complutense de Madrid (2003) i Auditori 
d’Alcúdia (abril
 
2004). Actors, soprano, pianista i guitarrista. Intervé com a actor i director.

2003 Miquel Marti i Pol. Amb motiu de la mort del poeta. 26 de novembre, Ateneu de Maó i per tota 
Menorca. Intervé com a actor i director.

2004 Neruda. Espectacle musical teatral sobre poemes i cançons amb motiu del centenari del seu naixe-
ment. Novembre, al Teatre Principal de Maó, al
 
Teatre des Born de Ciutadella i a la Universidad Complutense de Madrid. Soprano, actors i pianista. In-
tervé com a actor i director.

2005 Miscelánea de amor y muerte y otras burlas del XVII. Teatre Principal de Maó, amb motiu del cen-
tenari de l’Ateneu de Maó. Poemes i cançons del Segle d’or espanyol, amb quartet de corda, soprano i cinc 
actors. Intervé com a actor i director.
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2008 Odysseus. Gener al Teatre Principal de Maó. Cantata teatralitzada sobre La Odissea d’Homer, text 
adaptat per Tòful Mus i música original deLluis Mangado. Orquestra, cor, sis ballarines, dos actors i qua-
tre cantaires solistes. Intervé com a director.

2013 El cor d‘un boxejador de Lutz Hübner, Adaptació. Menorca, Mallorca, Barcelona.

2016 Adreça desconeguda. Dramatització i adaptació de la novel·la de Kressmann Taylor. Menorca, Ma-
llorca, Barcelona.

2016 Patent de cors dramatització del musical de Tòful Mus i Lluís Mangado. Menorca.
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