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La vida lluny dels poetes
parteix d’un fet real: l’any
1994, el dramaturg Josep
Pere Peyró rep una trucada
d’algú que li ofereix diners
per reescriure i modificar
una obra seva, Els vius, se-
gons una sèrie de condi-
cionants. L’autor es va ne-
gar a replantejar l’obra.
Ara, però, passats els anys,
la mateixa situació farà un
tomb: «La ficció és capaç
de fer que, allà on vaig dir
que no, ara digui que sí.»
El muntatge que els dies 5,
6 i 7 de febrer s’estrenarà a
Reus –i que després farà
gira pels altres centres que
l’han coproduït– és,
doncs, dues obres en una:
es posarà sobre l’escenari
Els vius, però incloent-hi
també el darrer text de
Peyró –que «encara és al
forn», va dir ahir a Reus–,
La vida lluny dels poetes.

A Els vius, l’acció trans-
corre una tarda de setem-
bre del 1935 en un poble
del litoral mallorquí, en
una mansió propietat de la
família Strauss. Dos ofi-
cials de l’exèrcit alemany
arriben a Mallorca per
convèncer la vídua d’un
aviador de la Primera
Guerra Mundial perquè
torni a Berlín i participi en
els actes d’homenatge que
ha organitzat Hitler als he-
rois de la guerra. La filla
de l’aviador mort heroica-
ment s’enamora de qui se-
rà un dels futurs responsa-
bles del camp de concen-
tració de Mauthausen.

Per Peyró, Els vius
transmet com a rerefons
«la impossibilitat de reco-
nèixer el mal quan el tenim
al davant». Però, antagò-
nicament, l’argument de
La vida lluny dels poetes
diu que sí, «que reconei-
xem el mal, encara que no
tenim la valentia suficient
per enfrontar-nos-hi».
Dues peces antagòniques,
doncs, en conformaran
una de sola.

Retorn al teatre de text
Per Ferran Madico, direc-
tor artístic del Centre
d’Arts Escèniques de Reus
(CAER), aquest muntatge
suposarà «el retorn de
Peyró en format més clàs-
sic», després de diverses
produccions de teatre
«més alternatives». «Pey-
ró torna al teatre de text,

però amb una mirada
transgressora», hi va afe-
gir Madico.

Amb la tria del text de
Josep Pere Peyró, els cen-

tres coproductors aposten
per l’autoria contemporà-
nia. Peyró dirigirà també
aquest nou muntatge, que
assumirà la companyia

creada per ell mateix, La
Invenció Teatre. Encara
no està perfilat el reparti-
ment d’actors i, de fet, per
avui s’ha convocat un càs-

ting, al mateix Teatre For-
tuny de Reus, «amb actors
del nostre territori», per tal
que s’incorporin en el re-
partiment.

El mallorquí Josep Pere
Peyró no podia amagar
ahir la seva satisfacció per
haver-se tret «una espina
que tenia clavada a Ma-
llorca»: «Mai cap compa-
nyia mallorquina havia fet
un text meu; i, ara, que el
Teatre Principal de Palma
formi part d’aquest projec-
te m’omple de satisfac-
ció.»

Segon treball compartit
Aquest serà el segon mun-
tatge que coprodueixen
conjuntament els tres cen-
tres d’arts escèniques que
la Generalitat de Catalu-
nya ha creat a fora de Bar-
celona: el CAER de Reus,
el CAET de Terrassa i El
Canal de Salt i Girona,
amb la incorporació del
Teatre Principal de Palma.
Els seus responsables van
ratificar ahir, al Teatre
Fortuny de Reus, la seva
voluntat de fer cada any
una producció conjunta,
que cada any liderarà un
dels centres, escollit de
manera rotativa. L’any
passat va ser el de Terrassa
i, aquest any, serà el de la
capital del Baix Camp.
«No només continuem
junts tots els centres, sinó
que creixen les complici-
tats amb la inclusió d’un
nou centre, el Teatre Prin-
cipal de Palma», va dir
Madico. El director del
teatre mallorquí, Joan Ar-
rom, fins i tot va qualificar
de «moment històric» la
decisió de treballar con-
juntament tots quatre cen-
tres. «No ens associem per
defensar cadascú el seu
centre, sinó que volem de-
fensar el teatre i creiem
que aquest pacte que ara és
embrionari neix per jugar
en la primera divisió», va
dir Salvador Sunyer, di-
rector d’El Canal de Salt i
Girona, que va destacar
que «les arts escèniques
catalanes tenen un nivell
semblant a l’europeu».
«La cultura important
sempre ha sortit de les pe-
rifèries dels grans nuclis
urbans», va afegir Sunyer.

La vida lluny dels poe-
tes s’estrenarà a Reus els
dies 5, 6 i 7 de febrer. Pos-
teriorment farà estada al
Teatre Principal de Palma i
a la resta de centres d’arts
escèniques que són «so-
cis» de la producció.

Els centres d’arts escèniques van de bracet
Els de Reus, Terrassa i Salt-Girona, amb el Teatre Principal de Palma, coprodueixen l’obra «La vida lluny dels poetes»

● El seu objectiu no és només la
coproducció i l’intercanvi de mun-
tatges. Ahir, a Reus, Joan Arrom,
director gerent de la Fundació Tea-
tre Principal de Palma; Salvador
Sunyer, director del centre d’arts
escèniques de Salt i Girona El Ca-
nal; Pep Pla, director del Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa
(CAET), i Ferran Madico, director
artístic del Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER), van acordar
crear una taula de treball, que es

● Els tres centres d’arts escèniques de
Catalunya (Reus, Salt-Girona i Terrassa)
van iniciar l’any passat, amb El silenci del
mar, de Vercosi, una sèrie de produccions

Els responsables dels centres d’arts escèniques, amb la regidora de Cultura de Reus i, a la dreta, Josep Pere Peyró./ J.F.
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reunirà cada quatre mesos, per
«poder fer un estat de la qüestió
dels aspectes culturals i teatrals del
país i poder, així, establir criteris
des de la perifèria sobre el fet cul-
tural». L’objectiu d’aquestes tau-
les de treball és que no es quedin
només en un debat intern dels
membres que la integren, sinó que
tinguin un ressò en la societat i, so-
bretot, en les administracions que
puguin fer alguna cosa per donar
solucions: «Debatrem els proble-

conjuntes que, tal com van acordar, cada
temporada lideraria un dels centres, de
manera rotativa. Ara és el torn de Reus, on
el 5 de febrer s’estrenarà la segona pro-
posta conjunta d’aquests tres centres, pe-

rò amb una nova incorporació: el Teatre
Principal de Palma. De fet, el text escollit
és el del mallorquí Josep Pere Peyró La vi-
da lluny dels poetes, un muntatge que su-
posarà el retorn al teatre de text d’un autor

mes que tenim en el dia a dia als
nostres centres i farem front a les
inquietuds comunes, però, això,
també ho hem de vehicular, sense
estridències, a qui correspongui»,
va puntualitzar Madico. Tots van
coincidir a destacar la bona feina
cultural que es gesta des de fora de
Barcelona. Per Pep Pla, el respon-
sable del centre de Terrassa, «festi-
vals com ara Temporada Alta, Tra-
pezi i Tensdansa demostren que ar-
reu del territori passen coses».

que en els darrers anys s’ha prodigat més
en els vessants més alternatius. Peyró as-
sumeix la direcció del muntatge, que serà
a càrrec de la companyia fundada per ell
mateix, La Invenció.

Crear un debat «des de la perifèria»


