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Divendres, 19 de gener de 2007

◗ Polémica en el Gran Hermano britá-
nico con la india Shilpa Shetty. P 46
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◗ Imatge d’arxiu del director, guionista i actor de l’obra ‘Lorca eran todos’, que es representarà a Tortosa el proper divendres. FOTO: JOAN REVILLAS

REDACCIÓ

L’obra teatral Lorca eran todos, a
càrrec de la companyia de Pepe Ru-
bianes, és el principal atractiu del
programa per a la temporada d’hi-
vern i primavera del Teatre Audi-
tori Felip Pedrell de Tortosa.

La representació de Lorca eran
todos arribarà al Teatre Auditori
Felip Pedrell el proper divendres
26 de gener a les deu de la nit, i els
responsables de l’Institut Muni-
cipal d’Activitats Culturals i Tu-
rístiques de Tortosa (Imact) con-
fien que sigui un dels grans ganxos
d’atracció de públic de la nova tem-
porada, en la que també destaca la
representació del clàssic de Sòfo-
cles, Antígona, a càrrec de la com-
panyia d’Oriol Broggi, el diven-
dres, 20 d’abril, també a les deu de
la nit.

Dansa
En l’àmbit de la dansa, l’Imact ha
programat per al diumenge, 4 de
març i a dos quarts de set de la tar-
da, la representació de Homeland,
a càrrec de la Companyia Enclave

Dance Company i amb direcció i
coreografia del tortosí Roberto
Olivan.

L’obra combina dansa, circ i mú-
sica en contra de l’alienació indi-
vidual i a favor de la redescoberta
d’una pàtria ideal fonamentada so-
bre el respecte mutu.

L’actuació del grup de pop ma-
llorquí Antònia Font tanca el cerc-
le de la programació en l’àmbit mu-
sical. El grup presentarà al Teatre
Auditori Felip Pedrell de Tortosa
el seu últim disc, Batiscafo Katiuskas,
un treball que defineixen com un
viatge introvertit i íntim cap al més
profund de l’ànima, amb la crea-
ció de personatges i móns imagi-
naris.

Oferta variada
«Tindrem quatre plats forts que
no coincideixen amb tots els pú-
blics. Són quatre obres de quali-
tat i que esperem que siguin valo-
rades positivament pel públic», ha
argumentat el regidor Francesc
Juan, refermant l’aposta de l’Imact
per presentar una «oferta variada
i amb preus assequibles» (amb des-

comptes de fins al 40 per cent per
als titulars del carnet Amic/Amiga
de l’Imact o famílies, joves i grups
de centres educatius, entre d’al-
tres).

Diumenges en família
Pel que fa als Diumenges en Famí-
lia, en la temporada hivern-pri-
mavera, destaca la representació
d’El Flautista d’Hamelín, un popu-
lar relat infantil ambientat al nord
d’Alemanya sobre un jove músic
que aconsegueix alliberar el poble
d’una plaga de rates, a càrrec del
Teatre Tantarantana-Companyia
de Teatre la Roda, i que arribarà el
diumenge 22 d’abril a partir de les

12 del migdia. El cicle Diumenges
en Família arrencarà aquest diu-
menge 21 de gener amb la Compa-
nyia Passabarret Joglars, que re-
presentarà, a les dotze del migdia,
Pequenho, la història d’un telepre-
dicador que utilitza el circ i les se-
ves manifestacions (clowns, equi-
libris, malabars i acrobàcia) per ex-
plicar els seus valors, i que ofereix
al públic la possibilitat de con-
templar-lo tant de forma frontal
com circular.

Dintre també del cicle Diu-
menges en Família, l’auditori aco-
llirà el proper 28 de gener a les dot-
ze del migdia La mar de cançons, a
càrrec de la companyia ATOT, amb

un repàs al repertori de música po-
pular i tradicional de les dues ri-
bes de la Mediterrània. El 18 de fe-
brer al migdia serà el torn de l’obra
Cara Calla, de la companyia Rose-
land Musical. El 25 de març arriba
Milcolorshipotsposar,tambéacàrrec
delacompanyiaATOTiqueprencom
a base la història d’una nena d’ori-
gen xinès i el seu procés d’adopció
per una família que ve de lluny.

També cinema
L’oferta de l’Imact es completa
amb el Cinemact, un cicle de pro-
jeccions de pel·lícules (vuit en to-
tal) al mateix Teatre Auditori Fe-
lip Pedrell tots els dimecres a les
deu de la nit, que arrencaran el
proper 7 de febrer i duraran fins
al 25 d’abril. Entre les propostes
d’aquesta temporada figuren films
de diferents procedències, con-
cretament: The Company, de Robert
Altman; Besen a quien quieran, de
Michel Blanc; Sud Exprés, de Che-
ma de la Peña i Gabriel Velázquez;
i Azul oscuro casi negro, de Daniel
Sánchez Arévalo, entre d’altres tí-
tols.

Pepe Rubianes aterra a Tortosa
‘Lorca eran todos’ és un dels plats forts de la temporada teatral a l’Auditori Felip Pedrell

L’A P U N T

Problemes
a Madrid
Lorca eran todos va guanyar
adeptes com a resultat de la se-
va polèmica, generada desprès
que l’obra fos retirada del Teatro
Español, a Madrid, i l’actor, di-
rector i guionista, Pepe Rubianes,
comencés una lluita personal
amb l’alcalde de la ciutat, Al-
berto Ruiz-Gallardón.

L’obra és un homenatge a la fi-
gura del gran poeta i a tots aquells
demòcrates que van córrer igual
sort –mort per afusellament–
durant la guerra civil.

L’espectacle està plantejat
com a teatre-document a partir
de textos d’Agustín Penón, Ian Gib-
son, Eduardo Molina Fajardo i
José Luis Vila Sanjuán, historia-
dors que van treballar el miste-
ri de la mort del poeta aportant
una mica de llum a aquelles da-
tes sinistres que van segar als
38 anys la vida d’un dels poetes
més universals de la llengua cas-
tellana.

Deu actors i una ballarina do-
nen vida als diferents personat-
ges de l’obra.

L’obra es
representarà
el proper
divendres,
a les deu de la nit

El programa
d’hivern i
primavera presenta
novetats per a tots
els gustos


