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� Concert al col·legi Sagrat Cor
de Tarragona. Més de 140 cantaires
van prendre part en el concert de na-
dales de cors infantils i juvenils de
Tarragona, que un any mes va orga-

nitzar l’Associació d’Exalumnes del
Col·legi del Sagrat Cor, i que va tenir
lloc a l’església del mateix col·legi.
Les corals participants van ser: Fa-
ristol (col·legi de les Carmelites),

Grup Vocal i Grup de Guitarres de
l’Estudi de Música, Cor del Col·legi
La Salle Torreforta, Cors dels Estels
de la catedral i Cor Jove de l’Schola
Cantorum de la catedral. / EL PUNT

Pasqua presenta la situa-
ció dramàtica d’una famí-
lia sacsejada per una sèrie
d’esdeveniments que han
portat el pare a ser empre-
sonat per deutes. I paral·le-
lament, viuen també el
tancament de la filla petita
en un centre psiquiàtric.
«Passen la vergonya de te-
nir el cap de la família em-
presonat i la filla en aques-
ta situació», explicava ahir
Francesc Cerro, que ha de-
cidit portar a l’escenari
aquest text de l’escriptor i
dramaturg suec August
Strindberg (1849-1912).
Deutes, embargaments i
processos judicials que
porten a una situació de
desolació però que també
encaminen cap a la sereni-
tat, a la capacitat d’assu-
mir tanta indigència i d’ar-
ribar a la redempció. Per
Francesc Cerro, Pasqua
és, sobretot, una història
sobre «la capacitat de per-
donar, de donar una sego-
na oportunitat; una histò-
ria sobre la redempció»:
«Són uns personatges amb
una misèria interior que al
final s’engoleixen l’orgull
i tenen la capacitat de per-
donar», afegia ahir el di-
rector.

Si bé s’ha representat a
Suècia i a Mèxic, Pasqua
és un text «desconegut» a
Catalunya, ja que mai no
ha estat portat als escena-
ris catalans. Potser perquè
es tracta d’«un text com-

plex, que té un caràcter
molt simbòlic, i aquesta
dificultat n’ha frenat la re-
presentació», segons Cer-
ro, que reconeix que han
hagut de fer un esforç per
«anar desgranant part del

trencaclosques d’aquest
text per tal que el públic
l’entengui i no el vegi com
això, com un trencaclos-
ques».

El repartiment d’actors
està format per Fina Rius,

Andreu Benito, Pau Roca,
Enric Rodríguez, Míriam
Marcet i Meritxell Santa-
maria. Actors que per pri-
mera vegada treballen en
una producció pròpia del
Centre d’Arts Escèniques

de Reus (CAER).
L’escenografia, de Jon

Berrondo, presenta l’inte-
rior de la casa, on tots els
mobles estan coberts amb
un tul: «Fa la sensació que
a la casa tot estigui flotant,
que hi hagi una fuita d’ai-
gua i tots els mobles surin;
és una imatge que repre-
senta tal com estan els
membres de la família en
aquests moments de la se-
va vida: un tul ho tapa tot,
com la família, que intenta
tapar tots els seus proble-
mes.»

L’obra s’estrenarà di-
vendres al Teatre Bartrina
de Reus (21 h), i s’ha pre-
vist una segona represen-
tació per dissabte, a la ma-
teixa hora. Els dies 21, 22 i
23 de desembre l’especta-
cle es presentarà a la Sala
Ivanow de Barcelona, i
posteriorment confien fer
gira per altres teatres cata-
lans.

El director del CAER,
Cèsar Compte, i la regido-
ra de Cultura, Empar Pont,
van destacar ahir el fet que
la nova producció teatral
estigui signada per un re-
usenc, Francesc Cerro,
«una de les joves prome-
ses del teatre català».

Francesc Cerro estrena a Reus un text de
Strindberg sobre la capacitat de perdonar

«Pasqua», la nova producció del CAER, es representarà divendres i dissabte al Teatre Bartrina

Assaig de Pasqua, el nou muntatge teatral del CAER, ahir a la tarda, al Bartrina de Reus. / JUDIT FERNÀNDEZ.

● Serà la primera vegada que es represen-
tarà als escenaris catalans el text d’August
Strindberg Pasqua. Potser perquè es trac-
ta d’un text «força complex, que té un ca-

CARINA FILELLA / Reus ràcter molt simbòlic», segons Francesc
Cerro, el director de l’obra, que divendres
i dissabte s’estrenarà al Teatre Bartrina de
Reus amb el segell del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus (CAER). Els actors Fina

Rius, Andreu Benito, Pau Roca, Enric
Rodríguez, Míriam Marcet i Meritxell
Santamaria posaran sobre l’escenari una
història que, tot i ser escrita fa més de cent
anys, té una gran vigència: un pare de fa-

mília estafa un seguit de persones i l’em-
presonen, al mateix temps que la seva filla
ha de ser internada en un centre psiquià-
tric. És, sobretot, «una història sobre la
capacitat de perdonar», segons Cerro.

● La Palma d’Ebre El Centre Cultural de la Palma
d’Ebre serà dissabte a la nit l’escenari de l’acte d’en-
trega del XIV Premi d’Assaig sobre la Ribera d’Ebre
Artur Bladé i Desumvila, que convoca el Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE). Aquest pre-
mi, que es convoca bianualment des de l’any 1984,
cerca treballs inèdits d’assaig, de recerca o d’investi-
gació sobre història, art, sociologia, agricultura, eco-
logia o altres aspectes relacionats amb la Ribera
d’Ebre, els seus pobles o els seus personatges. Tam-
bé poden aspirar al premi memòries, diaris perso-
nals, biografies i autobiografies. El jurat valorarà el
fet «que constitueixi una aportació d’interès per al
coneixement del passat, l’anàlisi del present o els
projectes per al futur de la comarca i la seva gent».
L’acte d’aquest dissabte estarà presidit pel president
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Bernat
Pellisa; l’alcalde de la Palma d’Ebre, Gil Martí, i el
president del CERE, Albert Pujol. La cloenda de
l’acte la realitzarà l’escriptor, crític i assagista Sam
Abrams. Com a activitat prèvia s’inaugurarà una ex-
posició del pintor de la Palma d’Ebre Rossend Esco-
là, soci d’honor del CERE i premi Sirga d’Or
2006. / EL PUNT

LA PALMA D’EBRE
El CERE convida l’escriptor Sam Adams a
l’entrega del premi d’assaig Bladé Desumvila


