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En la seva primera aposta
decidida per fomentar la
creació escènica del terri-
tori, el CAER ha optat per
un projecte experimental
en la forma i el contingut.
En la forma perquè la ma-
jor part de l’espectacle es
desenvolupa a les llotges
del teatre, amb els actors
actuant davant un grup re-
duït d’espectadors, i en el
contingut pel que ha supo-
sat la coordinació dels
quinze monòlegs que han
escrit els autors al voltant
d’un únic fil argumental:
la vetlla d’un mort il·lustre
de Reus, que s’exposa du-
rant tota la funció en un ta-
üt situat a l’escenari del
Teatre Fortuny.

Els autors que han acce-

dit a participar a El mort
són Jordi Agràs, Xavier
Amorós, Josep Anton Bai-
xeras, Joan Cavallé, Fran-
cesc Cerro, Ramon Go-
mis, Jordi Cervera, Lurdes
Malgrat, Joaquim Malla-
frè, Toni Orensanz, Isabel
Olesti, Rosa Pagès, Magí
Sunyer, Juan Pablo Valle-
jo i Sergi Xirinacs. Els
quinze monòlegs s’han
distribuït en grups de cinc,
dirigits (en cadascun dels
tres pisos de llotges del
teatre) per Jordi Vall,
Oriol Grau i Miquel Àngel
Fernández. Els actors i les
actrius que interpreten els
personatges, relacionats
amb la vida del difunt, són
Alba Aluja, Carles Bigor-
ra, Agnès Busquets, Jau-

me Ciurana, Anton Dal-
mau, Rut Enguita, Dolors
Esquerda, Fermí Fernán-
dez, Xavier Grasset, Iolan-
da López, Gerard Martí,
Àlex Palomo, Josep M.
Puig, Quimet Sorio i Fer-
ran Vidilla.

Capacitat reduïda
L’estructura formal d’El
mort ha condicionat la ca-
pacitat prevista per a cada
funció: només hi poden
accedir 150 persones, que
es distribueixen en grups
de 50 (deu persones a cada
llotja) i que s’instal·len en
els tres pisos del teatre. Ai-
xò implica que qui vulgui
tenir tota la informació so-
bre el difunt haurà de visi-
tar els tres pisos del teatre,

és a dir, haurà d’anar a
veure l’espectacle tres dies
diferents. Aquesta ha estat
una de les raons per les
quals el muntatge s’ha
programat durant deu dies,
en la que representa la
temporada més llarga d’un
espectacle del CAER a
Reus. Si la resposta del pú-
blic és bona (si s’omple
cada dia, hi hauran passat
1.500 espectadors, gairebé
el doble de la capacitat ha-
bitual del Fortuny), la di-
recció del centre escènic
es podria plantejar tornar a
programar el muntatge la
pròxima temporada. Cal-
drà que passin aquests pri-
mers deu dies, però, per
saber si El mort podrà res-
suscitar.

Deu dies amb un mort a l’escenari
El CAER estrena «El mort», l’espectacle que més dies estarà en cartellera

Un moment de la representació de l’espectacle, que es desenvolupa a les llotges del Teatre Fortuny. / JUDIT FERNÁNDEZ

� El Centre d’Arts Escèniques de
Reus (CAER) va estrenar ahir a la nit
al Teatre Fortuny El mort, el primer
projecte del Cicle de Creació Con-

NATÀLIA BORBONÈS / Reus temporània de Reus (CCCR), amb el
qual es pretén donar un impuls a la
dramatúrgia i a la creació escènica
del Camp de Tarragona. Quinze au-
tors, quinze intèrprets i tres directors

d’escena col·laboren en el muntatge,
el que estarà més dies en cartellera de
tots els que ha fet el CAER (i proba-
blement de la història del teatre lo-
cal). En concret, deu.

� L’Institut de Turisme
d’Espanya (Turespaña),
ens oficial que s’encarrega
de la promoció turística,
inclourà el Gaudí Centre a
les accions promocionals
que porta a terme en els di-
ferents mercats interna-
cionals, segons va explicar
ahir Fèlix Larrosa, direc-
tor general de Turespaña.

Larrosa, que va visitar el
Gaudí Centre acompanyat

de l’alcalde de Reus, Lluís
M. Pérez, considera que
l’equipament «encaixa
perfectament amb la línia
turística estratègica del
Ministeri d’Indústria, que
vol anar més enllà del sol i
platja». Segons ell, el sol i
platja cal «mantenir-lo,
però millorant-lo per do-
nar-li més valor afegit». El
centre ha rebut 20.000 vi-
sitants en el primer mig
any de funcionament. Per

Larrosa és «una iniciativa
extraordinària i superba,
que permet interpretar el
modernisme, un dels acti-
us turístics més importants
de l’Estat espanyol a esca-
la internacional», i va des-
tacar l’encert «d’associar
Reus amb la marca Gau-
dí». Per això, Larrosa es va
comprometre a incloure el
Gaudí Centre al portal
www.spaininfo.es, depen-
dent de Turespaña, i que

rep uns 30 milions de visi-
tes anuals. «És un bona
plataforma per presentar-
lo al món», segons ell. A
banda, les 32 oficines de
Turespaña al món inclou-
ran també el Gaudí Centre
en la seva oferta. En el
marc de Fitur, Larrosa or-
ganitzarà sessions de tre-
ball amb els directors dels
mercats internacionals
més importants perquè co-
neguin el producte.

Turespaña promocionarà el Gaudí
Centre al mercat turístic internacional

E. POMARES/ Reus

� Maria Martí, cap de la
biblioteca de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la
URV, ha analitzat els arti-
cles sobre lingüística que
va escriure Francesc Mat-
heu i que va publicar amb
el pseudònim Amador a la
revista Catalana. El resul-
tat d’aquest treball s’ha re-
collit en el llibre Francesc
Matheu i la revista ‘Cata-
lana’. L’oposició a la nor-
mativització del català
(1918-1926) –Publica-
cions de l’Abadia de
Montserrat–, que ahir va
presentar el professor de
filologia catalana Magí
Sunyer a la delegació de

Cultura de Tarragona. La
particularitat dels escrits
analitzats és la persistent
crítica de la reforma duta a
terme per Pompeu Fabra.
La revista Catalana va
néixer amb l’objectiu de
combatre la reforma lin-
güística fabriana. La in-
fluència que Matheu, fun-
dador i director de la revis-
ta, hi va exercir en tota la
seva història és, segons els
responsables de l’estudi,
d’una evidència inelucta-
ble. Amb tot, Matheu va
acabar acceptant les nor-
mes de Fabra, fins al punt
d’oferir-li, el 1933, la pre-
sidència dels Jocs Florals
de Barcelona.

Un llibre analitza els articles
sobre lingüística publicats

per Francesc Matheu
EL PUNT / Tarragona

Presentació del volum, ahir, a Tarragona. / R. LAMSDORFF

� Ja fa alguns mesos que
els ha publicat, però el pe-
riodista i escriptor Enrique
Villagrasa va voler presen-
tar ahir a la ciutat on resi-
deix des de fa anys, Tarra-
gona, els seus dos últims
títols: Línea de luz (Oli-
fante. Ediciones de Poe-
sía) i Paisajes (Ediciones
Baile del Sol). De fet, tal
com va recordar l’alcalde,
Josep Fèlix Ballesteros, en
la presentació (a la sala
d’actes de l’ajuntament),
Villagrasa ha publicat sis

llibres en només tres anys:
«Una activitat molt prolí-
fica per a un art tan com-
plex com és la poesia.»

Els també escriptors Ra-
món García Mateos i Juan
López-Carrillo van ser els
encarregats de presentar
els dos volums. De l’autor,
van destacar-ne la seva
manera d’entendre la poe-
sia, «que es vincula a la
proximitat» i al fet que
«importa tant allò que diu
com allò que no diu als
poemes i que deixa a la in-
tuïció del lector».

Enrique Villagrasa presenta
els seus dos últims

poemaris a Tarragona
C.F. / Tarragona

García Mateos, Villagrasa i López-Carrillo, ahir. / R.L.


