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● El Teatre El Magatzem
de Tarragona estrenarà di-
jous, dins del cicle Litera-
tura a Escena, Quatre his-
tòries de James Joyce, un
espectacle dirigit per Fran-
cesc Cerro. Es tracta de
l’adaptació teatral de qua-
tre contes inclosos en
l’obra Dublinesos: Els dos
galants, La dispesa, Eveli-
ne i Els morts. Aquesta és
la primera de les col·labo-
racions que s’establiran
entre el teatre i el director
reusenc Francesc Cerro. A
partir de setembre, s’estre-
nara un espectacle de lec-
tures d’autors russos.

Els actors Carles Bigor-
ra i Josep Maria Puig i
l’actriu Neus Pàmies se

submergiran per via de la
interpretació i de la parau-
la llegida en el món creat
per un dels autors més
importants de la primera
meitat del segle XX.
L’adaptació teatral es basa
en la traducció de Joaquim
Mallafrè.

Dublinesos fa un retrat,
realista i singular, de la so-
cietat dublinesa, que passa
de la burgesia més acomo-
dada a les classes més bai-
xes. En aquesta obra de Ja-
mes Joyce, alternen contes
infantils i contes per a
adults. L’espectacle de
Francesc Cerro també pre-
tén incidir en el tractament
de cada text, d’acord amb
el món que vol recrear. Tot
i tractar-se de quatre histò-

ries diferents, Cerro ha uti-
litzat una dramatúrgia
molt acurada, per donar a
l’obra sensació de principi
i final.

De moment, Quatre his-
tòries de James Joyce es
representarà dijous i di-
vendres al Teatre El Ma-
gatzem (21 hores). L’en-
trada serà lliure. Es preveu
que més endavant s’ampliï
la llista de representa-
cions.

Quatre històries de Ja-
mes Joyce és la primera
col·laboració que s’esta-
bleix entre el Teatre El
Magatzem i Francesc Cer-
ro, però, segons el direc-
tor, a partir d’ara se’n fa-
ran més. Per al mes de se-
tembre es preveu l’estrena

d’un espectacle de lectures
d’autors russos. I a princi-
pis de l’any vinent, entre
gener i febrer, Cerro pre-
sentarà un monòleg, pro-
duït i escrit per ell mateix.

Francesc Cerro és lli-
cenciat en art dramàtic per
l’Institut del Teatre de
Barcelona, amb l’especia-
lització en direcció i dra-
matúrgia. Ha col·laborat

amb diversos professio-
nals i institucions del món
de les arts escèniques.
L’any 2006 va guanyar,
com a autor, el premi de
teatre Bambalina.

El Teatre El Magatzem de
Tarragona estrena un muntatge de

Francesc Cerro sobre Joyce
N. ROVIRA / Tarragona

Imatge d’un assaig de l’obra Quatre històries de James Joyce. / PAU GAVALDÀ

«I altre cop, Mont-roig
m’acollí i m’inspirà.»
Aquesta és una de les fra-
ses que va dir Miró de
Mont-roig i que aquest cap
de setmana va acompa-
nyar una de les reproduc-
cions de les seves obres
que els veïns del poble on
l’artista passava els estius i
d’on va obtenir tanta inspi-
ració van realitzar amb en-
cenalls pintats. És la cin-
quena edició del cap de
setmana mironià, una ini-
ciativa que fa reviure l’es-
perit de l’artista al poble i
que any rere any atreu més
persones. «Hem anat crei-
xent amb obres i amb un
públic que, a més, és espe-
cialitzat, i ve perquè li
agrada l’art», va comentar
Angelina Rovira, vicepre-
sidenta de la junta del Cen-
tre Miró de Mont-roig.

Però darrere d’aquesta
exhibició d’art mironià hi
ha molta feina amagada.
Tal com va explicar Rovi-
ra, el gener es comencen a
dibuixar en un paper les
plantilles de les obres que
després es reproduiran.
Posteriorment, es fan els
tints als 140 quilos d’ence-

nalls, que per sort, tal com
diu la Rovira, «són agraïts,
ja que són colors bàsics».
Amb tot això a punt, els
veïns que volen participar
en la festa només han de
realitzar el muntatge final.
Així, entre 200 i 300 per-
sones van sortir dissabte al
matí al carrer per muntar

les 33 reproduccions de les
obres de Miró.

Participació ciutadana
La festa mironiania, però,
no només fa sortir al carrer
els veïns que munten els
quadres. Aquest any la bi-
blioteca del municipi tam-
bé hi va participar, prepa-

rant des de principis d’any
diversos collages inspirats
en l’artista, que confeccio-
naven tant els grans com
els petits quan visitaven la
biblioteca. Des de la guar-
deria de la vila també es
van preparar unes gotes
d’aigua amb els colors bà-
sics que feia servir Joan

Miró en les seves obres. A
més d’això, cal destacar
les deu obres d’artistes lo-
cals que van acompanyar
les reproduccions dels
quadres de Miró. Això sí,
per a la realització de les
obres tots els artistes es
van inspirar en el mateix
Miró. «Quan la gent res-

pon et sents molt satisfet»,
va assegurar Angelina Ro-
vira. I és que veure com la
gent s’aboca al carrer és la
millor recompensa a les
hores de feina que els
membres de la junta del
centre Miró han dedicat
per mantenir viu l’esperit
de l’artista.

La cinquena edició del cap de setmana mironià engalana el poble amb quadres de l’artista fets amb encenalls

Mont-roig manté viu l’esperit mironià amb
la reproducció de 33 obres de l’artista

A. PORTA / Mont-roig del Camp

Veïns del municipi confeccionant la reproducció dels quadres. Al costat, l’obra Ferro i natura, de l’artista Simó Gras. / D. BALAGUER

● Un Paisatge o la Gota d’aigua sobre la
neu rosa són, entre altres, algunes de les
obres de l’artista Joan Miró que aquest
cap de setmana es van poder admirar pels

carrers de Mont-roig. Amb una peculiari-
tat, però: no es tracta d’obres originals si-
nó d’unes reproduccions confeccionades
pels veïns del poble amb encenalls pin-
tats. Les reproduccions van engalanar,

des de primera hora del dissabte al matí i
fins ahir, els carrers del poble, tot creant
un petit recorregut pel nucli antic, farcit
de sorpreses mironianes a cada cantona-
da. La cinquena edició del cap de setmana

mironià també va tenir, igual que en les al-
tres convocatòries, la col·laboració dels
artistes locals, que van participar en la fes-
ta amb obres seves inspirades en l’artista
homenatjat.


