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Huppert
inaugurala
Mostrade
València

Ester Pinter
VALÈNCIA

L’actriu parisenca Isabelle
Huppert va aportar ahir el
toc de glamur a una Mostra
deValència -CinemadelMe-
diterrani que tot i els seus
29 anys de veterania no
acaba de situar-se entre els
festivals de referència. La
protagonista de films com
Les afinitats electives o La
pianista, que va participar
ahira lanitcomaestrella in-
vitada en la gala d’inaugura-
ció,esvamostrarconvençu-
da que el cinema europeu i
mediterrani gaudeix d’“una
granvitalitat”, ivaanimarel
sector a ser optimista “so-
bretot en aquest moment”.

El cinema francès actual
i la llarga trajectòria del rea-
litzador Bertrand Tavernier
centren aquesta edició, que
finalitzarà el 22 d’octubre i
en què es retrà homenatge
al director Manuel Gutiér-
rez Aragón i als actors Jorge
Sanz i Terele Pávez. En la
panoràmica de creadors
francesos s’hi donaran cita
els últims valors emergents,
com Anne Le Ny, Aurélia
Georges o Eric Barbier. ■

L’èxitdelCAER

Ferran Madico s’acomiada a finals d’any del Centre d’Arts
Escèniques de Reus havent-lo situat en la primera divisió nacional

Andreu Gomila
BARCELONA

“Hem creat la marca CAER
i he fet el que m’han dema-
nat: projectes d’incidència
local, nacional i internacio-
nal”. Ferran Madico resu-
meix així el que han estat
aquests quatre anys al cap-
davant del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus (CAER).
Una època en què els tea-
tres de la capital del Baix
Camp s’han fet notar i han
demostrat que es poden
muntar bons espectacles
fora de Barcelona o Girona.
La prova de tot plegat la
tenim als premis Butaca, en
què dues coproduccions
reusenques, El silenci del
mar i Què va passar quan
Nora va deixar el seu marit,
són les dues obres amb més
nominacions: 13. A més,
acaben de vendre la produc-
ció de Tornar a casa, de Ha-
rold Pinter, al Teatro Espa-
ñol de Madrid. “Fins i tot ex-

portem teatre”, diu Madico.
Són l’únic centre de Catalu-
nya, a més, que viatja regu-
larment al País Valencià
amb espectacles en català.

El 31 de desembre, Madi-
co deixarà el càrrec a mans
de ningú, ja que la tasca que
ha portat a terme l’assu-

meix el gerent, César Comp-
te. El CAER, doncs, es que-
darà sense direcció artística
i una línia que abandonarà
progressivament el teatre
de text, que tan bons resul-
tatshadonat,percentrar-se
enelcirc,ambel festivalTra-
pezi al capdavant. Madico

prefereix no parlar-ne:
“Estic acabant de tancar
aquests quatre anys i enca-
ra no m’he parat a pensar
què farem”. De manera me-
tafòrica o no, Madico s’ha
acomiadat del CAER ambEl
mort, un muntatge de la
temporada passada que va

tenir tant d’èxit que van de-
cidir programar-lo de nou,
fins diumenge passat. Al fe-
brer duràEl meu llit de zinc,
de David Hare, a la Bibliote-
ca de Catalunya, i encara li
queda per estrenar a Reus
una coproducció amb el Pic-
colo Teatro de Milà.

Madico espera que el seu
comiat no suposi cap dalta-
baix a Reus, una població
amb una arrelada tradició
teatral. “La gent de Reus
vol coses amb qualitat”,
diu, i deixa clar que ell ha
apostat per això i per “fer
de revulsiu” a la ciutat.

El temor existent és que
una progressiva localitza-
ció del CAER l’acabi con-
vertint en la versió moder-
na del Centre Dramátic
d’Osona, un experiment
ideat als anys 80 pel conse-
ller de Cultura Joan Rigol
que va desaparèixer preci-
sament per aquesta raó,
quan va canviar l’orienta-
ció de nacional a local. ■

Ferran Madico ha aconseguit fer de Reus un centre de producció important ■ TJERK VAN DER MEULEN


