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a passarel·la és moda
aquesta temporada. I n’hi
ha per a tots els gustos:

l’excessiva del Tirant lo Blanc de
Bieito; la minimalista de Yvonne,
princesa de Borgonya d’Ollé i ara
la de Què va passar... de Portaceli,
amb aquell automatisme dels
temps moderns chaplinians. La di-
rectora s’ha enfrontat a un text de
l’alçada d’un campanar, que pro-
voca ganes de relectura i reflexió, i
se n’ha sortit construint una de les
propostes més originals d’aquest
curs teatral. Un muntatge en què
els diferents llenguatges escènics
es complementen equilibradament
fent que la funció passi a ritme de
swing. Partitura aparentment ama-
ble, gràcies a l’excel·lent banda de
música en directe, i al moviment
coreogràfic concebut per Marta
Carrasco. Amabilitat colorista
també en el vestuari d’Antonio Be-
lart i Emma Escolano.

Embolcall que contrasta amb la
duresa del text, fent créixer expo-
nencialment la sàtira. Perquè d’ai-
xò es tracta. Jelinek, una de les
veus més importants de la literatu-
ra contemporània de parla alema-
nya, Nobel del 2004, critica amb
radicalitat, per la manera d’escriu-
re i també pel contingut, contra el
seu país, Àustria. La seva és una
crítica lúcida contra la hipocresia i

L

la injustícia social. Què va pas-
sar..., estrenada el 1979, té com a
punt de partida el camí que emprèn
la Nora d’Ibsen al final del clàssic.
Situada a l’Alemanya dels anys 20,
en plena crisi posterior a la Primera
Guerra Mundial però amb un dis-
curs que va més enllà del context
històric, la peça narra l’intent de la
protagonista per assolir la llibertat
personal. I sí, es tracta de la veu
d’una dona a mans d’una escripto-
ra declaradament feminista però
que no cau en aquell odiós discurs
reduccionista, per la qual cosa
l’autora al final demostra que no hi
ha alliberament femení possible
sense l’emancipació total de la hu-
manitat. Un text amb discurs social
i polític que juga al teatre dins el

teatre.
En aquest espectacle es mereix

el gran reconeixement i el fort
aplaudiment la seva protagonista:
Lluïsa Castell, animal escènic
d’una forma física espaterrant que
aprofita tota la potència del seu
cos. Una caracterització de perso-
natge que mostra tant la dona nena
ingènua com la femina dominatrix.
Una interpretació graciosa quan
cal, idònia en els jocs amb les aco-
tacions, convincent amb les llàgri-
mes i contundent quan explota de
ràbia, impressionant el crit de mare
tipa de la seva canalla. La resta del
repartiment ofereix un ben travat
treball de grup en què destaquen
Manel Barceló, Albert Pérez, Car-
lota Olcina i Carme Gonzàlez.
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Dia i lloc: Dijous 8 de maig (fins a

l’1 de juny) a la Sala Petita. TNC.
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Sàtira amb «swing»

Una imatge de l’espectacle d’Elfriede Jelinek. / DAVID RUANO

● El 36è Saló de Maig que
organitza la galeria d’art
Anquin’s de Reus va obrir
portes ahir amb l’exposi-
ció de l’obra de quaranta
artistes, que formen part
del catàleg de la galeria.
La mostra, però, destaca
enguany pel record que
dedica a Modest Cuixart,
que va morir l’any passat.

Sis obres de Cuixart, re-
presentatives de la seva
trajectòria artística, són les
que s’exposen al saló. La
directora de la galeria, Ma-
ria Josepa Quinteiro, va re-
cordar ahir la llarga relació
que el pintor va tenir amb
Anquin’s i va recordar la
personalitat de Cuixart, al
qual va definir com «un
humanista i una persona
magnètica». La inaugura-

ció del Saló de Maig, que a
causa de la pluja es va ha-
ver de desenvolupar a l’in-
terior de la galeria, el va
presidir el director de
l’Institut Català de les In-

dústries Culturals, Antoni
Lladó, que va anunciar el
projecte del Departament
de Cultura de la Generali-
tat de reforçar la política
de suports i ajudes a les ga-

leries d’art privades del
país. Entre altres artistes,
el Saló de Maig d’enguany
inclou obres d’Aguilar
Moré, Fernando Alday,
Albert Alís, Modest Almi-
rall, David Casals, Mònica
Castanys, Manuel Castro,
Jesús Curia, Carlos Díaz,
Marta Duran, Ana García
Pérez, Alícia Grau, Coia
Ibáñez, Gabriele Locks-
tädt, Eva Llorens, Martín
Royo, Andreu Martró,
Joaquín Mateo, Raül Ma-
teo, Salvador Montó, Car-
los Morago, Josep Mos-
cardó, Ramon Moscardó,
Víctor Pedra, Magí Puig,
Lluís Puiggròs, Ràfols Ca-
samada, Teresa Riba, Al-
berto Romero, Isabel Sa-
ludes, Neus Segrià, Mano-
lo Valdés, Rocío Villatoro
i Vives Fierro.

N.B. / Reus

El Saló de Maig de la galeria Anquin’s
de Reus exposa obres de Cuixart

Algunes de les obres de Cuixart que s’exposen al saló.

El circ de Rody Aragón s’instal·la a
Reus els mateixos dies que el Trapezi
● Reus. El circ de Rody Aragón, membre de la nis-
saga de pallassos que lideraven Fofó i Milikito,
s’instal·larà a Reus del 15 de maig a l’1 de juny i co-
incidirà, per tant, amb l’organització del Trapezi, la
Fira del Circ de Catalunya, que es desenvoluparà
del 14 a l’11 de maig. L’arribada del circ d’Aragón
en aquestes dates vulnera l’acord que es va establir
des de la primera edició de la fira, en què l’Ajunta-
ment de Reus no permet la instal·lació de qualsevol
circ que no estigui en la programació del Trapezi
durant un mes abans i un mes després de la celebra-
ció del certamen. Fonts de l’organització del Trape-
zi van indicar ahir que des de l’Ajuntament se’ls ha
assegurat que el circ de Rody Aragón no ha rebut
cap permís per instal·lar-se durant aquests dies al
costat del Pavelló Olímpic Municipal, tal com s’as-
segura en els cartells publicitaris del circ que des de
dimecres pengen a la via pública de la ciutat. Car-
tells que, d’altra banda, tampoc no haurien rebut el
corresponent permís per ser col·locats. / EL PUNT.

Els serveis de Cultura a l’Ebre es
traslladen provisionalment de seu
● Tortosa. Els serveis territorials del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de les Terres de
l’Ebre s’han traslladat al Palau Montagut de Torto-
sa, seu de la Comunitat de Regants de l’Esquerra i
Sindicat Agrícola de l’Ebre. Durant aquesta setma-
na s’ha fet el trasllat del material i personal des del
Palau Oliver de Boteller a les noves instal·lacions
provisionals per poder iniciar les obres de restaura-
ció i adequació, que s’allargaran durant els pròxims
dos anys. Els serveis territorials es trobaran en
aquest nou emplaçament durant els dos anys que
està previst que durin les obres de restauració i ade-
quació del Palau Oliver de Boteller, que ha estat
marc durant els darrers 25 anys de les dependències
del departament, al mateix temps que va ser seu de
la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre du-
rant els seus primers anys de funcionament. / ACN.

El músic jamaicà Max Romeo serà el
cap de cartell del Reggus 2008
● Reus. El músic jamaicà Max Romeo serà el cap de
cartell de l’edició d’enguany del Reggus, que tin-
drà lloc el 5 de juliol a la partida del Roquís de Re-
us. Romeo és un dels vocalistes més respectats del
reggae. A Reus actuarà acompanyat per la banda
Charmax Players. Les altres formacions que actua-
ran al Reggus seran Dr. Calypso, Terrakota, La Fa-
mília Torelli i Afrika. / EL PUNT.

� El cor Cal·líope de Reus, premiat a Bèlgica.
El cor de noies Cal·líope de l’Escola de Música del
Centre de Lectura de Reus ha obtingut un segon
premi en el concurs internacional de cors joves ce-
lebrat a Bèlgica de l’1 al 5 de maig. El cor va inter-
pretar-hi obres d’autors catalans. El cor Cal·líope
va néixer l’any 2000 amb alumnes de grau mitjà de
l’escola del Centre de Lectura. Actualment hi parti-
cipen alumnes de diversos centres d’ensenyament
de la ciutat. A la imatge, el cor fotografiat a l’aero-
port de Brussel·les. / EL PUNT.


