
28 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Divendres, 24 d’octubre del 2008

PUBLICITAT

370637-943852w

● La temporada de tardor
del Teatre Metropol de
Tarragona arrencarà avui
(21.30 h) amb la comèdia
El lleig, una producció
d’un altre teatre tarragoní,
la Sala Trono. Es tracta
d’una obra original del
dramaturg alemany Mari-
us von Mayenburg que ara
porta a l’escenari el direc-
tor barceloní Juan Carlos
Martel.

El lleig, que es va estre-
nar el maig passat, és la
primera producció pròpia
de la Trono, amb Joan Ne-
grié, Oriol Grau, Neus
Umbert i Pep Muñoz en el
repartiment d’actors. Ne-
griè es posa en el paper de
Lette, el lleig, un home tan
lleig que el seu cap li pro-
hibeix presentar el seu nou
invent –un endoll– en la
pròxima conferència d’en-
ginyeria. Negriè és l’únic

que només interpreta un
sol paper. Oriol Grau es
posa a la pell del cap de
l’empresa on treballa el
lleig, i també en el de ci-
rurgià plàstic que ha d’in-
tentar millorar la seva ca-
ra. Neu Umbert és la dona
de Lette i també la mare
del seu assistent, paper
que interpreta Pep Muñoz.

El director de l’obra
apunta que El lleig és «una
crítica social cap a la cul-

tura de l’estètica de la cara
enfora». Martel va decidir
utilitzar la comèdia per
llançar aquesta «crítica
punyent». El muntatge ha
estat nominat com a millor
espectacle de petit format
als premis Butaca 2008.

La programació del me-
tropol continuarà dijous
que ve amb l’espectacle de
dansa i teatre Tales of the
Body, a càrrec de la com-
panyia Au Ments.

Oriol Grau i Joan Negriè obren la
temporada del Metropol amb «El lleig»

C. FILELLA / Tarragona

A Canguelis, tres perso-
natges busquen solucions
o teràpies a un problema
comú a tots ells i a bona
part de la societat: la por.
Aquesta companyia cata-
lana van voler deixar clar
que desenvolupar el sentit
de l’humor (a ells no els en
falta) és una bona manera
de fer front a les pors, les
individuals i les col·lecti-
ves. Aquest muntatge,
programat en dues ses-
sions al Bravium Teatre,
va ser un dels atractius
d’ahir del Festival de Mim
i Teatre Gestual Cos de
Reus. El segon va tenir
lloc més tard, al Bartrina,
quan es van projectar films
de Segundo de Chomón,
un dels personatges dels
inicis del cinema que van
introduir la màgia en el se-

tè art. Les projeccions es-
taven acompanyades per
la música en directe de Jo-
sep Maria Baldomà.

Entre el programa
d’avui destaca l’actuació
de la companyia de Cam-
brils Forani Teatre, que
presentarà (a les nou del
vespre, a Cal Massó) Mo-
guts per l’Ebre, un espec-
tacle basat en el clown, les
titelles, la música en direc-
te i la poesia visual. En un
altre escenari, el Teatre
Fortuny (22.00 h), la com-
panyia catalana L’Abric
estrenarà M-a-s-t-o-r-n-a,
un muntatge basat en el
darrer guió no executat de
Federico Fellini, que es
transforma ara en un tre-
ball escènic basat en el
moviment i en el treball
amb objectes.

El festival Cos
porta a Reus

l’humor de Vol Ras
Avui actuarà la companyia
cambrilenca Forani Teatre

C. FILELLA / Reus

● Canguelis, una comèdia de Vol Ras que vol fer desco-
brir al públic que desenvolupar el sentit de l’humor és una
bona manera per fer front a les pors, i una projecció de
films de Segundo de Chomón van ser dos dels atractius
del programa d’ahir del festival Cos de Reus.

Vol Ras i, a baix, el taller de l’Institut del Teatre. / J.F.


