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● Tarragona. L’artista tarragoní Ton i Navarro ha estat
seleccionat per participar en l’exposició col·lectiva
de fotografia Visions of the death, a Nova York. La

mostra forma part del setè festival
FIDM (International Day of the Dead
Festival) i ha estat coorganitzada pel
Queens Museum of Art de Nova York.
L’exposició es va inaugurar diumenge i
es podrà veure en aquest museu nova-

iorquès fins al dia 15. La imatge que hi exposa Na-
varro ja l’havia presentat l’any 2007 al Tinglado 1 de
Tarragona, en el marc de la mostra La mirada descu-
bierta, i correspon a un passadís del CEIP Miracle de
Tarragona, on havia estudiat l’autor. / C.F.

TARRAGONA
L’artista Toni Navarro participa a Nova York
en una exposició col·lectiva de fotografia

● Edrisi, un dels papers
principals a l’òpera Rei
Roger, del compositor po-
lonès Karol Szymanows-
ki, és el personatge de més
envergadura que el tenor
vallenc Roger Padullés
afronta en la seva trajectò-
ria al Liceu, on el llibret
–estrena absoluta a l’Estat
espanyol– estarà en carte-
llera fins al 16 de novem-
bre.

El cantant, que és l’únic
català del repartiment jun-
tament amb Lluís Vas, in-
tervé en un dels dos repar-
timents de l’òpera i se’l
podrà veure en escena els
dies 7 i 11 de novembre.
La resta de la fitxa artística
es completa amb intèrprets
de primer nivell dels Es-
tats Units, Alemanya o Po-
lònia en una peça de gène-
ra dramàtic que Karol Szy-
manowski va escriure a
començament del segle
XX i que proposa una te-
màtica plenament actual,
en una versió contemporà-
nia. Roger Padullés és
aquesta vegada conseller
del rei Roger en un llibret
estructurat en tres actes,
d’una hora i mitja de dura-
da i amb una posada en es-

cena que es manté durant
tot l’espectacle, però que
resulta força impactant
perquè uns elevadors per-
meten la incorporació
d’uns i altres personatges.
«L’arribada d’un pastor
que proposa una nova reli-
gió trenca la vida quotidia-
na de la cort. Primer capta
la reina i també a mi, que a
poc a poc em deixo portar
per la fascinació, tant, que
fins i tot el rei té dubtes»,
explica Roger Padullés.
Per al tenor aquest nou
repte «és especialment im-
portant», ja que a més de
treballar al costat de l’ale-
manya Anne Schwane-
wilms, una de les sopranos
més reconegudes en reper-
tori del segle XX, també
tindrà el paper més llarg de
tots els que ha fet al Liceu:
«Tinc un bon paper i, a
més, estic amb cantants
que són molt bons perquè
no tothom pot cantar
aquesta òpera», afirma
Roger Padullés, que quali-
fica la partitura de «tècni-
cament difícil», amb el
repte afegit que és en polo-
nès. El cantant està con-
vençut que Rei Roger «se-
rà la sorpresa de la tempo-
rada del Liceu».

El tenor Roger Padullés
afronta el seu paper de

més envergadura al Liceu
en l’òpera «Rei Roger»

A. ESTALLO / Valls

El cantant en el dia de l’assaig general. ANTONI BOFILL.

● Dues exposicions, un
taller de formació i una
conferència sobre el món
editorial independent són
les activitats que han pro-
gramat la regidoria de Jo-
ventut de l’Ajuntament de
Reus i la biblioteca central
Xavier Amorós amb motiu
del lliurament de premis
de l’XI Concurs de Còmic
per a Joves, que tindrà lloc
el 20 de novembre. A ban-
da de l’exposició dels tre-
balls seleccionats per al
concurs, també s’ha mun-
tat la mostra Còmic de la
sida, un muntatge de setze
plafons informatius en for-
mat còmic realitzats per
l’entitat Joves per la Igual-
tat i la Solidaritat, amb la
qual es treballa en la pre-
venció de la malaltia.
L’exposició es pot visitar a
la biblioteca fins al 20 de
novembre.

D’altra banda, l’Escola
Joso, un dels centres de
formació de còmic més
prestigiosos de l’Estat es-
panyol, impartirà, el 7 de
novembre, dos tallers que
permetran als joves entrar

en contacte amb la vessant
professional i creativa del
còmic. El 12 de novembre,
hi haurà una projecció de
l’anime (cinema manga)
Memòries de Katsuhiro
Otomo (20.00 h). Final-
ment, el dia 20, dia del
lliurament dels premis,
s’ha programat una confe-
rència sobre el món edito-
rial independent, que serà
a càrrec del col·lectiu La
Cruda, editora de la revista
del mateix títol.

Els actes que envolten el
Concurs de Còmic per a
Joves de Reus volen unir
l’oferta lúdica amb la part
formativa, segons ha in-
format l’Ajuntament:
«Les propostes obren la
porta als participants a
descobrir nous autors,
nous gèneres i altres po-
tencials no sempre evi-
dents en el llenguatge del
còmic.» La regidoria de
Joventut està treballant
amb la idea d’organitzar
l’any que ve un saló del cò-
mic a Reus, que tindrà la
implicació dels grups de
joves que estan vinculats
amb aquesta activitat.

N.B. / Reus

Exposicions i formació,
actes de l’XI Concurs de

Còmic per a Joves de Reus

Les exposicions s’han instal·lat a la biblioteca central Xa-
vier Amorós. / JUDIT FERNÀNDEZ

Eren les cinc de la tarda i a
l’interior de la caravana
instal·lada al jardí del
Camp de Mart feia una ca-
lor angoixant. En aquest
petit espai, l’actriu Paloma
Fernández (membre del
col·lectiu de creadors
L’Âge de la Tortue) va es-
trenar ahir l’espectacle
Derrota (Déroute) davant
d’un sol espectador. La in-
timitat i el cara a cara entre
l’actriu i l’espectador mul-
tiplica les emocions.

Déroute és un especta-
cle de teatre gestual sobre
la falta de llibertat de les
dones. L’actriu fa una in-
terpretació lliure d’un text
de Khalil Gibrain –Le fou,
2006– i hi afegeix també
un conjunt de testimonis i
confessions íntimes reco-
llides per la mateixa actriu
de dones de totes les edats
i de diverses nacionalitats.
Les trobades van tenir lloc
en la intimitat d’una llar,
entre l’actriu i les seves

confidents. I ara, Paloma
Fernández les trasllada en
un escenari íntim, les de la
minúscula caravana.

L’actriu juga amb llen-
çols blancs mentre a les
parets interiors de la cara-
vana es va projectant un
audiovisual d’imatges in-

tenses i sons que s’ampli-
fiquen en la intimitat de
l’espai.

L’actriu oferirà cada dia
vuit sessions de la mateixa
obra per a vuit espectadors
diferents, que han de de-
manar cita prèvia. L’ac-
tuació dura catorze minuts

i es va repetint entre les
cinc de la tarda i dos quarts
de nou del vespre. Aquesta
sèrie d’actuacions s’anirà
repetint fins dissabte. I fins
aleshores, Paloma Fernán-
dez haurà ofert quaranta
representacions de l’es-
pectacle.

El teatre més íntim
L’actriu Paloma Fernández actua vuit cops al dia amb un sol espectador en cada sessió

Paloma Fernández, a la caravana instal·lada al Camp de Mart de Tarragona. / J. FERNÀNDEZ

● En una petita caravana instal·lada
al jardí del Camp de Mart, l’actriu
Paloma Fernández va estrenar ahir
l’espectacle Derrota, un muntatge

CARINA FILELLA / Tarragona que es presenta en un format atípic i,
encara més, que s’ofereix per a un
únic espectador. L’actriu ofereix vuit
sessions al dia de la mateixa obra,
però amb una sola persona a l’inte-

rior de la caravana. En aquest am-
bient íntim, l’actriu desgrana un es-
pectacle de teatre gestual, amb ins-
tal·lacions audiovisuals incloses, so-
bre la falta de llibertat de les dones.


