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Dia 1 de març
A 2/4 de 8 de la tarda, 

al Consell Comarcal del Tarragonès

LA PASIÓN SEGÚN SEVILLA

Per primera vegada en DVD
Realitzat per Jordi Amenos, Joaquim Marmany,

Sergi Martínez

Organització:
Gremi de Pagesos
de Sant Llorenç
i Sant Isidre

«Usar el nu com a metàfo-
ra del jo sense màscara per
revelar aquella veritat que
rau dins nostre.» Aquest és
el missatge que vol trans-
metre Estriptis, i que se-
gueixen els creadors que
l’han ideat en sis propostes
independents i elements
escenogràfics propis. Ca-
da striptease, doncs, par-
teix de diferents planteja-
ments i inclou els dos se-
xes. Així, el ballarí i co-
reògraf Rafael Amargo
posa música de Mozart a la
peça XS-Trip XVIII. En
tres movimientos, en què
es despullen dos nois i una
noia hi representa «l’es-
pectre, el desig sexual»,
segons l’autor. La coreò-
grafa Sol Picó proposa La
bèstia feliç, en què una do-
na grassa es despulla de
l’angoixa fins a sentir-se
alliberada. Carles Padris-
sa, un dels directors de La
Fura dels Baus, compta a
Totam tibi subdo me (Em
dono a tu completament)
amb la complicitat de la
soprano Joana Estebanell
per interpretar l’orgasme
narrat a Carmina Burana.
L’exercici del director es-
cènic Mario Gas, In the
heat of the night, s’inspira
en una dona que torna de
festa una nit d’estiu i es
treu tota la roba ritual-
ment. El cineasta Jaime
Chávarri s’ha deixat endur
a Metamorfosis per la seva
admiració per les domado-
res de circ: la noia enamo-
ra un home cavall i vice-

versa. Finalment, Andrés
Lima, director de la com-
panyia madrilenya Ani-
malario, s’imagina a No-

che de bodas un striptea-
se, i les seves conseqüèn-
cies, d’una parella en la se-
va nit de noces.

La nuesa física i la metafòrica
s’exhibeixen a «Estriptis»,
que demà arriba al Bartrina

Sis creadors de diverses disciplines firmen les propostes

Un dels sis números de l’espectacle. / JOAN SABATER

NATÀLIA BORBONÈS / Reus

● Rafael Amargo, Sol Picó, Carles Pa-
drissa, Mario Gas, Jaime Chávarri i An-
drés Lima són els creadors dels sis núme-
ros de striptease inclosos en l’espectacle

● I si al Bartrina es posa en escena Estriptis, al Bra-
vium Teatre es representarà demà (22:00 h) La fa-
bulosa història dels inoblidables Matafaluga, a
càrrec de la companyia Caligo Teatre. Dirigit pel
reusenc Lluís Graells, el muntatge (que es tornarà a
representar diumenge a les 18:30 h) és la versió
lliure d’una comèdia de la companyia argentina
Los Mococos, en què es resumeixen els 300 anys de
teatre popular del país a través de la història d’una
saga d’artistes. El text de la versió de Caligo Teatre
el firma Gabriel Solans, que també actua en el mun-
tatge juntament amb Ares Piqué, Jaume Ulled i
Marc Oliva. La música és de Josep M. Baldomà.

Estriptis, que demà es representa al Teatre
Bartrina de Reus (21:30 h). Estrenat en
l’última edició del festival Temporada Al-
ta, el muntatge parteix de la nuesa del cos
com a mitjà per exhibir altres nueses.

Comèdia al Bravium

a Sala Trono ens convocava di-
vendres passat, dia 22, a una re-
presentació de l’obra L’amant,

de Harold Pinter, controvertit escriptor
britànic considerat el dramaturg viu
més important, reconegut amb el No-
bel de Literatura el 2005 pel seu inne-
gable talent en fer una depurada elabo-
ració literària dels problemes polítics i
socials que afecten el ser humà. El seu
discurs d’agraïment a l’acadèmia sue-
ca encara ressona com una crida
d’atenció sobre les mentides amb què
els poderosos fabriquen les guerres.
Diu aquest autor que només abandona
la veritat en la literatura, on la mentida i
la veritat de vegades són la mateixa co-
sa. El text de L’amant ens parla de l’in-
tent desesperat d’un matrimoni per es-
capar de la rutina i sobreviure al tedi de
la quotidianitat. Dia a dia practiquen
un conjunt de rituals ambigus i can-
viants entorn de l’erotisme i la sensua-
litat, fins que aquesta «estabilitat» es
veu regirada i ambdós han de prendre
una decisió. Tot això interpretat de ma-
nera impecable i emotiva per dos mag-
nífics actors, Albert Pérez i Sandra
Monclún, amb ofici més que demostrat

L
per recrear aquesta suggeridora histò-
ria on «les converses quotidianes ens
deixen veure espais tancats de l’opres-
sió», amb una encertadíssima direcció
de David Vert. El millor de l’obra és
l’atmosfera, carregada d’aquests silen-
cis en què Pinter és un mestre. És un
teatre que suposa tot un repte per als
actors. Qualsevol dels dos papers pro-
tagonistes estaven interpretats amb tot
un luxe de detalls, que la proximitat de
l’espai Sala Trono ens va permetre
gaudir fins aquest final..., que no reve-
laré als possibles espectadors que en-
cara tenen la possibilitat de veure-la
novament avui mateix (21.30 h) a la
Sala Trono. Fa la sensació que els per-
sonatges tenen una vida pròpia que
desconeix fins el mateix autor. Que hi
ha una història que continua després de
la representació en un inimaginable
limbe escènic. Excel·lent.

la crítica | «l’amant»

Silencis que parlen
� Títol: L’amant

Director: David Vert

Lloc: Sala Trono de Tarragona

Dia: Divendres 22 de febrer. Segona

sessió avui, dia 29

PALOMA ARZA

Escena de «L’amant». / EL PUNT

● Els serveis municipals
de l’IMAC, Cultura i Jo-
ventut de l’Ajuntament de
Reus han tornat aquest di-
mecres a la casa Rull, un
cop s’han acabat les obres
de condicionament de
l’edifici. El servei d’aten-
ció al públic, però, no
s’obrirà fins dilluns que
ve.

Les obres a la casa Rull
van ser motivades per l’en-
sorrament parcial de l’es-

cala, a l’octubre de l’any
passat. Les brigades muni-
cipals hi han fet, a més, al-
tres obres de condiciona-
ment, que han comportat
l’eliminació de les barre-
res arquitectòniques de la
casa, que va ser construïda
a començaments del segle
XX per l’arquitecte mo-
dernista Lluís Domènech i
Montaner. D’altra banda,
el públic ja no accedirà a
l’edifici per la porta prin-
cipal sinó pels jardins late-

rals. Les obres també han
comportat la consolidació
del tram de l’escala afectat
per l’ensorrament, la nete-
ja de l’espai interior, el re-
pintat i la millora de la il-
luminació. Actualment
s’està enderrocant un ma-
gatzem exterior que per-
metrà ampliar la superfície
del jardí. Durant aquests
mesos, l’àrea de Cultura
ha treballat al Museu
d’Arqueologia Salvador
Vilaseca.

L’àrea municipal de Cultura de
Reus torna a la casa Rull
EL PUNT / Reus


