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El web que et porta la informació més propera. La imprescindible informació local, la
que t’acosta al teu país, al teu poble, a la teva ciutat, al teu costat. Just el que trobaràs

a elpunt.cat. El web d’informació local en una xarxa global.

El web d’El Punt

Perquè les ciutats són capitals
www.elpunt.cat

COS 2009

● Aquest serà un Cos amb poques
concessions, ni a la comercialitat
(sense uns Yllana, per exemple,
que ajudin a fer calaix) ni a la filo-
sofia «per a tots els públics». Això
va pensar la cronista dimecres pas-
sat després d’assistir al primer es-
pectacle del festival, White cabin,
dels russos Akhe, una proposta que
s’insereix de ple en les arts plàsti-
ques, o visuals, o en la performan-
ce multimèdia, amb una gran fac-
tura estètica però sense gaires ma-
nifestacions de teatre gestual, o de
mim, o de clown, o de pantomima
o de qualsevol altre subgènere del
gènere. Una aposta arriscada per
obrir el festival que el Cos es pot
permetre, amb dotze edicions al
damunt i del tot consolidat com
una proposta de petit format, que
es desenvolupa als teatres i que,
per tant, atrau el públic que hi vol
anar i que se suposa que sap què hi
va a veure. Pel que s’ha vist fins
ara, el Cos d’enguany és suc recon-
centrat, amb gust fort i només apte
per a iniciats. Perquè ja se sap que
el Trapezi és el gran festival cultu-
ral de la primavera reusenca i el
nou Memorimage ho serà de la tar-
dor. No ho diu la cronista. Ho va
assegurar fa uns dies la regidora
Pont, i va deixar així el nostre i de-
licat Cos als llimbs.

White cabin va ser rebut amb
aplaudiments però també amb fre-
dor pel públic que no va arribar a
omplir la platea del Teatre Bartri-
na. O potser la cronista va notar
fredor perquè venia de la calidesa
que va caracteritzar la inauguració,
moments abans al Centre de la
Imatge Mas Iglésies, de l’exposi-
ció Pawel Rouba, el gest que per-
dura, que va congregar la família
del professor i artista mort fa dos
anys i molta gent de teatre vinguda
expressament de fora, com el di-
rector Lluís Pasqual, l’actriu
Montse Guallar, l’actor i director
del centre escènic de Terrassa Pep
Pla, Carlo Boso (que demà pro-
nuncia una conferència espectacle

al teatre de l’Orfeó Reusenc) o
Joan Segalés, de la companyia
Vol-Ras. Al director del Cos, Lluís
Graells, i al comissari de l’exposi-
ció, Jordi Vilà, se’ls va trencar la
veu quan van presentar l’exposi-
ció, senyal de l’emoció que encara
provoca entre aquells que el van
conèixer el record de Rouba, un
gran desconegut per al gran públic
però al qual són deutors molts ac-
tors del país. La inauguració de la

mostra va ser precedida per la peti-
ta i precisa actuació dels italians
Teatro Picaro (que demà presenten
al festival Fabula buffa, una reco-
pilació de monòlegs de Dario Fo) i
de l’actor Xavi Vila, transfigurat
en un Pierrot, un personatge de la
commedia dell’arte convertit que
Rouba va convertir en material de
col·leccionisme, tal com s’explica
en un dels apartats més bonics de
l’exposició.

Emoció i fredor
la crònica

NATÀLIA BORBONÈS

A dalt, White cabin, l’espectacle inaugural del Cos. A sota, la petita actuació
que va precedir la inauguració de l’exposició de Pawel Rouba./ J.F./EL PUNT

� Per avui. El festival començarà avui amb l’es-
pectacle itinerant Troupe, dels catalans D’Ens de
Nos (plaça de Sant Pere, 19.00h). Continuarà amb
Il giorno prima all’inizio dell mondo, que posarà en
escena la companyia italiana Scarlatine-Luna e
Gnac-M. Cremaschi al teatre de l’IES Baix Camp
(20.30h). Els ucraïnesos De Mimirichi representa-
ran l’espectacle  Guerra de paper al Teatre Fortuny
(22.00h). I Teatrapart, amb important presència lo-
cal, estrenarà Alícia, bon voyage!, al Bravium Tea-
tre (23.45h).

ELS ESPECTACLES

� Repetició. Els belgues Des Chemins de Terre
van obrir la programació d’ahir del festival, amb Le
polichineur de tiroirs, un espectacle de teatre d’ob-
jectes que Reus ja va tenir l’oportunitat de veure fa
tres anys a la fira del circ Trapezi. / J.F.

� Plat fort. Anunciada com una de les propostes
destacades del Cos 2009, l’espectacle And God
created the woman (I Déu va crear la dona) es va
posar en escena ahir al teatre de l’Orfeó Reusenc.
Els israelians Tiberias Municipal Theatre en van
ser els artífexs. / J.F.

Els israelians Tiberias Municipal Theatre. / J.F.

Des Chemins de Terre. / JUDIT FERNÁNDEZ.


