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ntoni Tur Ferrer (Formentera, 1945) va ob-
tenir, amb els cinc contes que integren
Blanc, blau i negre i altres narracions, el

VIII Premi de Relats Curts Joan Castelló. El mes de
febrer del 2009 es publicà el conjunt de relats en un
petit volum en una coedició del Consell d’Eivissa i
l’Editorial Mediterrània-Eivissa.

Dues de les cinc narracions són una subtil però
decidida invitació a reflexionar sobre la brevetat
del plaer i la imminent arribada de la tragèdia
(Blanc, blau i negre) i sobre la de vegades doble, de
vegades triple, moral de l’hipòcrita carregat de di-
ners d’avui, que és l’hipòcrita carregat de diners de
sempre (Barri residencial). Les altres tres narra-
cions contenen el desplegament d’un camí, d’un
viatge, ja sigui el d’una anècdota tan entranyable
com antiga (Matiners), o el que condueix a una
gran catàstrofe que, al final, i feliçment, es pot su-
perar (Quan viatjar era encara una aventura o
Naufragi).

En general, el lector té al davant un narrador en
primera persona que evoca o il·lumina un episodi
viscut o una experiència personal que la memòria li
apropa. En el
cas del conte ti-
tulat Matiners
és la tercera per-
sona narradora
qui, des d’una
dimensió pràcti-
cament docu-
mentalista, pre-
senta al lector
una història de
finals del segle
XIX. Es tracta
d’una anècdota
que ofereix un
innegable sabor
costumista, el
relat d’una peti-
ta crònica local,
la petita peripè-
cia d’uns personatges que fan un camí en què el
temps és trastocat a causa d’una impensada, impre-
vista urgència.

El conte que dóna títol al llibre, Blanc, blau i ne-
gre, procura al lector la invitació a meditar sobre el
que el mateix narrador indica: «A mitjan camí entre
la tragèdia i la comèdia, aquella imatge va ser [...] la
millor metàfora sobre la vida de l’home» (15). En-
tre la llum del color blanc de la sorra de la platja i la
transparència del color blau del cel i de l’aigua del
mar, sorgeix el color negre, l’alarmant presència
d’un drama inesperat.

Lluny de la tragèdia, però a prop de la mesquine-
sa humana, el conte Barri residencial presenta un
narrador en primera persona preocupat pels pobres
interessos classistes d’home amb diners. El relat té
l’especial encert de procurar al lector l’astúcia
d’una doble lectura: el canvi d’opinió del narrador,
al mig del relat, obliga el lector a preguntar-se pel
seu propi punt de vista.

Però tal vegada és als contes Quan viatjar era en-
cara una aventura i Naufragi on Antoni Tur Ferrer
es mostra particularment brillant. Els dos contes
s’emmarquen en la tradició del relat mariner, una
dimensió concreta de la narrativa de viatges en la
qual no poden faltar l’aventura i l’acció, el rigor i la
duresa de la vida a bord i, també, certa dosi de mis-
teri, la intriga sobre quin ha de ser el final.

He de confessar que, mentre llegia aquests dos
contes d’Antoni Tur Ferrer, no podia evitar recor-
dar La narració d’Arthur Gordon Pym (1938),
d’Edgar Allan Poe, o Benito Cereno (1856) o Billy
Budd, mariner (1891), de Herman Melville, tal és
la força narrativa desplegada per expressar els pe-
rills del mar i les seves agitació i violència titàni-
ques.
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Portada del llibre.

Las tribulaciones de Vir-
gina es va estrenar l’any
2002 en un festival de tea-
tre visual i titelles que lla-
vors es convocava a Bar-
celona. Des d’aleshores,
ha obtingut un èxit fulgu-
rant de crítica i públic a les
ciutats europees on s’ha
representat. A Catalunya
es va veure per última ve-
gada fa tres anys a Barce-
lona. Per aquesta raó, que
tornat a representar-se ara
gairebé per sorpresa a
Reus ha provocat una allau
de peticions d’entrades
d’un públic que o bé no
l’ha vist però en té referèn-
cies o bé té ganes de tornar
a repetir l’experiència. A
Cal Massó es representa
dos dies: demà a la matei-
xa hora que la final de la
Champions entre el Barça
i el Manchester, una cita
esportiva que no afectarà
l’aforament del muntatge
(fa setmanes que ja no
queden entrades), i dijous
a les vuit del vespre i a dos
quarts d’onze de la nit.
Tres funcions per a un es-
pectacle que, segons defi-
neix la mateixa compa-
nyia, té ninots, autòmats
animats per politges i pe-
dals, joguets mecànics i

màquines inspirades en
experiments de causa-
efecte. Un muntatge que
és barraca de fira i circ a la

vegada, i que es presenta al
públic amb uns tendals
que delimiten un espai cir-
cular on hi ha unes grades

per a cinquanta persones,
una petita pista i una gran
màquina que es transfor-
ma durant l’espectacle per
explicar la història d’amor
i desamor entre Valentín i
la ballarina Virginia.

Allà on s’ha representat,
Las tribulaciones de Vir-
ginia ha convençut el pú-
blic tant per la màgia, deli-
cadesa i raresa que destil-
la com per la seva gènesi.
El muntatge el van crear
durant tres anys en un so-
terrani de València els ger-
mans bascos Jomi i Senen
Oligor, que feia poc ha-
vien acabat els estudis de
belles arts. Es van estar tot
aquell temps dibuixant,
escrivint i construint amb
materials reciclats un petit
món de fantasia mecànica
que durant el procés de
creació només representa-
ven per a grups d’amics.
Quan es van decidir a sor-
tir del soterrani, van acon-
seguir un ressò que els ha
portat a fer gires per Fran-
ça, Portugal, Holanda,
Alemanya i els països bàl-
tics. Tota una peripècia
que fins i tot ha estat objec-
te d’un documental, el que
va rodar Joan López Lloret
l’any 2005.

Expectació per veure a Reus la
companyia dels Hermanos Oligor

El Centre d’Art Cal Massó acaba amb la proposta el cicle «R-evolució escènica»
NATÀLIA BORBONÈS / Reus

● El cicle R-evolució escènica, dins
el qual s’han programat des del mes
de febrer, al Centre d’Art Cal Massó
de Reus, quatre espectacles de petit

Dos moments del muntatge, que es veurà a Reus dos dies.

format que tenen un component de
risc que els allunya de les programa-
cions estables dels teatres, acaba di-
jous amb un muntatge que ha aixecat
molta expectació: Las tribulaciones

de Virginia, de la companyia Herma-
nos Oligor. L’espectacle fa temps
que no es representava, motiu pel
qual Cal Massó ha rebut reserves
d’entrades des de fora de Catalunya.

● La promotora Produc-
cions Demencials, que es
va crear a finals del 2005
per dinamitzar l’escena
musical de les comarques
tarragonines, ha tancat les
portes. Així ho van anun-
ciar ahir en un comunicat
els responsables de l’em-
presa, que atribueixen la
«dolorosa decisió» als ca-
mins diferents, tant perso-
nals com professionals,
que han emprès cadascun
d’ells. I també al fet que
consideren assolits els
motius que els van portar a
crear la promotora: «Orga-
nitzar concerts a la zona de
Tarragona, representar els
grups més destacats i crear
un petit circuit de bars on
els grups novells pogues-

sin tocar. Quatre anys des-
prés, amb més de 350 con-
certs organitzats, quatre
gires estatals i diversos
discos, videoclips i DVD
documentals editats, cre-
iem que els objectius que
ens vam marcar estan més
que complerts.»

Un dels últims concerts
organitzats per Produc-
cions Demencials és el que
la banda basca de rock dur
Su Ta Gar oferirà diven-
dres a la Sala Zero de Tar-
ragona (21.00 h). El grup
està immers en la gira de
celebració dels vint anys
de la seva fundació, una
gira que va començar el
mes de novembre passat i
que ja l’ha portat per esce-
naris del País Basc i de
l’Estat espanyol.

Produccions Demencials
plega quatre anys després

d’haver-se fundat
N.B. / Reus

● Els artistes reusencs
Aurora Cano i Gerard
Valls han estat seleccio-
nats per exposar al Saló In-
ternacional de Belles Arts
que s’organitzarà al Car-
rousel du Louvre de París
a finals d’any. Els dos ar-
tistes han estat seleccio-
nats per la Société Natio-
nale des Beaux Arts
(SNBA) de França per for-
mar part de la delegació
d’artistes de l’Estat espa-
nyol que participarà en
aquesta exposició col·lec-
tiva.

El Carrousel du Louvre
és un centre comercial si-
tuat en el recinte del Mu-
seu del Louvre i que, entre
altres activitats, també
s’encarrega de programar

exposicions. Les seves sa-
les són les seus del saló
d’àmbit internacional que
organitza cada any la
SNBA, i que enguany es
convocarà del 10 al 13 de
desembre.

Actualment, i fins al 31
de maig, Aurora Cano i
Gerard Valls tenen part de
la seva obra exposada a la
Sala Quatre del Museu
d’Art i Història de Reus en
la mostra col·lectiva orga-
nitzada per l’Associació
Reusenca d’Artistes
(ARA). Aquest col·lectiu
es va crear l’any 2003 per
difondre l’obra dels artis-
tes que en formen part i
que practiquen diferents
disciplines artístiques,
com la pintura, l’escultura,
la fotografia i el dibuix.

Dos artistes reusencs
participaran en el Saló de

Belles Arts de París
N.B. / Reus


