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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Busques 

un xalet 

d’ocasió?
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Aquesta serà una tempora-
da molt dedicada a la nova
creació teatral i que pivo-
tarà al voltant de la drama-
túrgia escrita per dones o
que té en la psicologia fe-
menina el seu eix central.
Així es desprèn de l’avanç
de programació del
CAER, que va avançar el
seu director artístic, Fer-
ran Madico, aquesta set-
mana. N’és un exemple
clar Carta d’una descone-
guda, del gran escriptor
austríac Stefan Zweig, una
novel·la que ha estat porta-
da al cinema en diverses
ocasions (és antològica la
versió de Max Ophuls),
una posada en escena que
el CAER emprèn amb la
companyia basca Tanttaka
Teatroa, amb qui ja va tre-
ballar en Adreça descone-
guda, un dels èxits de la
primera temporada del
centre escènic. El muntat-
ge estarà protagonitzat per
Emma Vilarasau, Marta
Marco, Carlota Olzina,
Mar Ulldemolins i Ivana
Miño i s’estrenarà al Tea-
tre Bartrina (del 27 al 30 de
setembre).

El CAER també ha de-
cidit coproduir, amb el
Teatre Nacional de Cata-
lunya, el que es preveu un
dels muntatges més desta-
cats de la nova temporada,
i que és també d’autoria
austríaca: Què va passar
quan Nora va deixar el seu
home o els pilars de les so-
cietats, de la polèmica es-
criptora, i premi Nobel,
Elfriede Jelinek. En
aquesta obra, Jelinek dóna
la seva versió del que po-
dria haver passat a la pro-
tagonista de Casa de nines
d’Ibsen, quan va abando-
nar el marit i la llar: «És
una obra dura i amarga, i
que nosaltres ja vam inten-
tar produir l’any passat,
cosa que no va ser possible
per raons pressupostàries.
Ara sí que ho serà per l’en-
trada en el projecte del
TNC», segons Madico.
Amb direcció de Carme
Portacelli, el muntatge
s’estrenarà al Teatre Bar-
trina (del 23 al 26 d’abril).

De la nova singladura
del CAER destaca també,
al febrer, El silenci del
mar, de Vercors, pseudò-
nim del novel·lista francès

Jean Bruller. Destaca per-
què serà la primera copro-
ducció dels tres centres
d’arts escèniques que la
Generalitat ha creat fora
de Barcelona: Reus, Ter-
rassa i Salt-Girona. Els in-
tèrprets Xicu Masó, Pere
Arquillué i Miriam Ala-
many seran els responsa-
bles de posar la veu a les
reflexions de Vercors so-
bre l’amor, el món i la re-
sistència al nazisme durant
la II Guerra Mundial.

En el capítol d’invita-
cions a companyies de fo-
ra, la nova programació
del CAER inclourà el Tea-
tro Español de Madrid i el
coreògraf belga Wim Van-
dekeybus. El primer estre-
narà al Teatre Fortuny (13
i 14 d’octubre) Homebo-
dy/Kabul, de Tony Kush-
ner, amb direcció de Mario
Gas i interpretació d’un
equip d’actors i actrius es-
panyols i àrabs d’entre els
quals sobresurt Vicky Pe-
ña.

L’obra tracta del xoc
cultural i polític entre Oc-
cident i Orient, i que Kush-
ner, un dramaturg molt po-
lèmic al seu país, els Estats

Units, va escriure poc
abans dels atemptats a No-
va York de l’11 de setem-
bre de 2001. Per la seva
banda, Wim Vandekeybus
estrenarà al CAER la seva
última coreografia. L’esta-
da del coreògraf a Reus no
es limitarà a presentar el
muntatge, ja que del 6 al 9
de març serà objecte d’un
seguit d’activitats paral·le-
les.

De la resta de la nova
temporada del CAER cal
esmentar l’òpera Roses de
gos, basada en l’obra de
Henry Purcell Dido i En-
eas, una producció de
l’Associació de Produc-
cions Culturals Carles
Amill; i Polcinella i la nit
de Sant Joan, un especta-
cle familiar de titelles i ac-
tors de les companyies Pa
Sucat, de Valls, i Arribano
dal Mare, d’Itàlia.

D’altra banda, el CAER
farà realitat la propera
temporada un dels projec-
tes que ja volia emprendre
aquesta però que no va ser
possible «per la seva com-
plexitat», segons Madico.
Es tracta del CCCR, sigles
que volen dir Cicle de

Creació Contemporània
de Reus, una proposta de
creació escènica que im-
plicarà quinze dramaturgs
i quinze intèrprets, i tres
directors, del Camp de
Tarragona i de Catalunya.
Es durà a terme el mes de
gener al Teatre Fortuny.

Les gires
En la nova temporada, el
CAER continuarà la polí-
tica de fer gires amb algu-
nes de les seves produc-
cions. Serà el cas de Tres
Dramolette, que es va es-
trenar el juny passat i que a
la tardor farà temporada al
Teatre Romea i al Festival
de Temporada Alta de Gi-
rona i començarà després
una gira per Catalunya;
Carta d’una desconeguda,
que farà temporada al Tea-
tre Borràs i gira pel país;
Conte d’hivern, que des-
prés de la seva estada al
Teatre Fortuny, al mes
d’octubre, començarà la
gira catalana; i Una nevera
no és un armari, especta-
cle de l’anterior tempora-
da i que d’aquí a uns me-
sos es presentarà a la Sala
Muntaner de Barcelona.

El CAER prioritza la dramatúrgia
femenina en la nova temporada

Reus coproduirà «El silenci del mar» amb els centres escènics de Terrassa i Salt

Empar Pont, regidora de cultura de Reus, i el director artístic del CAER, Ferran Madico, foto-
grafiats aquesta setmana al Teatre Fortuny./ JUDIT FERNÁNDEZ

� La nova temporada 2007-08 del
Centre d’Arts Escèniques de Reus
(CAER) que comença l’octubre se
centrarà en la dramatúrgia feminista

NATÀLIA BORBONÈS/ Reus i la nova creació. El cartell compta
amb una coproducció amb els cen-
tres d’arts escèniques de Terrassa i
Salt-Girona, l’estrena a Catalunya de
Homebody/Kabul del Teatro Espa-

ñol de Madrid i l’estada del presti-
giós coreògraf Wim Vandekeybus.
El CAER ha tancat la passada tem-
porada amb un increment de públic
del 25% respecte l’anterior.

� L’Aplec Internacional
de la Sardana i la Mostra
de Grups Folklòrics ja ha
tingut el tret de sortida.
Des d’ahir al matí, més
d’un miler de represen-
tants de la cultura tradicio-
nal catalana s’exhibeixen
als carrers i places de
Frankfurt, amb una pro-
gramació que omplirà de
castellers, gegants i corre-
focs la ciutat alemanya
aquest cap de setmana.

Aquesta festa serveix
d’aperitiu de la Fira Inter-
nacional del Llibre de
Frankfurt que se celebrarà
a la tardor i en què la cultu-
ra catalana ha estat convi-
dada d’honor.

El conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras,
va ser l’encarregat d’inau-
gurar ahir a la tarda

l’Aplec, al costat del presi-
dent del Parlament, Ernest
Benach. Tresserras va fer
referència a la recepció
oficial a l’ajuntament de
Frankfurt i va explicar que
la cultura catalana és una
de les «millors ofertes cul-
turals en l’àmbit mundial»
i que actualment, després
d’haver «sobreviscut grà-
cies a l’esforç de la socie-
tat civil», afronta el repte
de la modernització per
«connectar amb les classes
populars d’avui».

Vint-i-quatre grups
d’arreu de Catalunya i més
de mil persones participen
en la vintena edició de
l’aplec. Avui, diumenge,
continuaran les actuacions
dels diferents grups: caste-
llers, capgrossos, cobles,
bastons, diables, corals,
gegants, havaneres i sarda-
nes, entre d’altres.

El folklore català aterra a
Frankfurt dos mesos

abans de la fira del llibre
ACN / Frankfurt

Els castellers de Lleida a la plaça de la borsa de Frankfurt.




