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El regidor de Cultura, Joan
Caballol, va presentar ahir
la programació d’hivern i
primavera del Teatre Au-
ditori Felip Pedrell de Tor-
tosa, que també servirà per
avançar la celebració del
15è aniversari de l’equipa-
ment. Així, l’encarregada
d’obrir el foc serà Els nois
d’història, l’obra que diri-
geix i interpreta Josep Ma-
ria Pou, i que arribarà a
l’escenari tortosí diven-
dres de la setmana que ve,
22 de gener. Es tracta d’un
dels muntatges que més
consens han aconseguit
entre la crítica i el públic
em els últims mesos, pel
que fa a la seua excel·lèn-
cia. Els nois d’història, del
britànic Alan Bennett, va
ser l’aposta segura de Pou
per a la inauguració del
nou Teatre Goya de Barce-
lona. L’acció se situa en
una escola pública mascu-
lina de la regió industrial
del nord d’Anglaterra, en
una aula en què els nois
són educats –gairebé sem-
pre– per dos professors de
caràcter i mètodes opo-
sats. Així, Irwin (Jordi An-
dújar) és un llicenciat
d’Oxford, jove i amb em-
penta, que el centre ha
contractat per estimular la
competitivitat dels alum-
nes amb vista a les proves
d’accés a les millors uni-
versitats. Héctor (Pou) és
el paradigma de professor

de literatura. que intenta
ajudar els alumnes, no no-
més en els estudis, sinó
també a descobrir la vida i
fer emergir la saviesa de
cadascun d’ells.

L’altre plat fort de la no-
va temporada a Tortosa se-
rà Nit de Sant Joan, un es-
pectacle de la companyia
Dagoll Dagom i Jaume Si-
sa, que adapta la versió fe-
ta l’any 1981. Caballol va
anunciar que Nit de Sant
Joan tindrà dues represen-
tacions, els dies 26 i 27 de
març, ja que han previst
que hi haurà molta deman-
da d’entrades.  «Tenim la
sort de tindre Dagoll Da-
gom actuant a la ciutat el
Dia Mundial del Teatre»,
va assenyalar el regidor de
Cultura, que va afegir que

intentaran que algú de la
companyia faça la lectura
del manifest.

Finalment, el tercer plat
de la temporada serà Un
marit ideal, l’adaptació de
l’obra d’Oscar Wilde que
dirigeix Josep Maria Mes-
tres amb un repartiment de
luxe que inclou Àngels
Gonyalons, Abel Folk,
Joel Joan, Mercè Pons i
Camilo Garcia. Aquesta
paròdia sobre la corrupció
i el joc brut de la política
arribarà el 14 de maig, i
tancarà una temporada que
es completarà amb pro-
postes de teatre familiar,
dansa, circ, i concerts de
jazz i de música clàssica.

 Més informació a
www.elpunt.cat�

«Els nois d’història», «Nit de
Sant Joan» i «Un marit ideal»,

plats forts per celebrar 15
anys de l’auditori de Tortosa

Dagoll Dagom i Sisa hi actuaran pel Dia Mundial del Teatre

Una imatge de l’obra Els nois d’història. / DAVID RUANO

● Tortosa ha preparat una programació
de luxe per a la nova temporada de teatre,
música, dansa i circ, amb una sèrie de pro-
postes de «qualitat contrastada» que tam-

GUSTAU MORENO / Tortosa bé serviran per celebrar el 15è aniversari
del Teatre Auditori Felip Pedrell. L’obra
Els nois d’història, interpretada i dirigida
per Josep Maria Pou, obrirà el foc de la
nova temporada, el 22 de gener.

● El va estrenar l’any
1984, el va repescar en fa
cinc (més una versió en
castellà, el 2007, al Teatro
Español de Madrid) i ara
hi recau un altre cop. Sem-
bla que l’actor Fermí Rei-
xach no es pugui despren-
dre del boig que va crear
l’escriptor rus Nikolai Go-
gol l’any 1836. En aquesta
nova etapa del mític es-
pectacle, que coincideix
amb el bicentenari, el
2009, del naixement de
Nikolai Gogol, l’actor ha
triat la Sala Trono de Tar-
ragona per estrenar-lo.

Si en les versions de
1984 i 2005 Fermí Rei-
xach actuava sota la direc-
ció d’Ernie Martin, el seu
professor de teatre a Nova
York, l’actor ha decidit ara
assumir també la direcció i
adaptació de l’obra a tra-
vés de la seva companyia
de nova creació O’Teatre.
«Diguem que ofereixo una
visió més madura de l’es-
pectacle perquè jo tampoc

no sóc el mateix que fa 25
anys. Però continua sent
teatre emocional. T’has
d’involucrar tant en el per-
sonatge que l’espectador
no ha de veure l’actor», va
explicar ahir Reixach, que
va improvisar, en la pre-
sentació del muntatge a la
Sala Trono, un petit tros
del monòleg que va posar
els pèls de punta als perio-
distes: «Exposo un grau de
vulnerabilitat molt gran. I
pretenc que l’espectador
espiï pel pany d’una porta
el recorregut emocional
del personatge.» Reixach
va recordar gairebé terro-
ritzat un actuació al Camp
de Mart de Tarragona fa
molts anys, en la primera
etapa de Diari d’un boig:
«Aquest espectacle no és
per a grans escenaris, com
aquell, sinó per a llocs pe-
tits. La gràcia és que no ha-
gis de projectar res, ni la
veu ni res. I per a això la
Sala Trono és ideal».

Diari d’un boig és un
text poètic, i també divertit
dintre la tragèdia, en què el

personatge Aksentil Ivà-
nov Poprixin recorre el ca-
mí de la bogeria tancat en
una cel·la d’un manicomi.
És un dels textos més in-
tensos i populars de Go-
gol, «l’escriptor que, amb
Shakespeare, millor ha
analitzat l’ésser humà».
Per l’actor, històric de
companyies com Come-
diants o Els Joglars i que
en els últims temps s’ha
centrat molt en el treball
cinematogràfic, la nova
posada en escena de Diari
d’un boig és una oportuni-
tat perquè les noves gene-
racions d’actors, directors
i espectadors descobreixin
aquest Aksentil Ivànov
Poprixin, «que està ben
viu, i és aconsellable po-
sar-se en el seu estat aní-
mic». Diari d’un boig
s’estrena a la Sala Trono
els dies 17 i 24 de gener.
Del 28 al 31, es podrà veu-
re al Teatre del Mar de Pal-
ma, i de l’11 de febrer al 18
d’abril, farà temporada al
Versus Teatre de Barcelo-
na.

NATÀLIA BORBONÈS
Tarragona

L’actor Fermí Reixach tria la Sala
Trono de Tarragona per recaure en
la bogeria que va escriure Gogol

Fermí Reixach, fotografiat ahir a la Sala Trono. / JUDIT FERNÀNDEZ

● El grup d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya a
Valls proposa que el go-
vern municipal –CiU i el
PSC– doni el vistiplau a la
recuperació de la memòria
històrica del camp d’a-
viació republicà, que va
estar operatiu a Valls du-
rant la Guerra Civil espa-
nyola. Per fer-ho, ERC
convida el consistori a
sol·licitar al Departament

d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, una de les
subvencions per a la realit-
zació d’activitats comme-
moratives, de recerca i de
difusió de la memòria his-
tòrica.

Pels republicans «és im-
portant aprofitar l’oportu-
nitat d’aquestes línies de
subvenció per aprofundir
en la recerca de l’activitat
feta en aquest aeròdrom
militar i, sobretot, per fer-

ne difusió consolidant ru-
tes i un condicionament
mínim dels elements que
puguin ser d’interès». En-
tre els punts d’interès de la
superfície, els impulsors
de la idea destaquen el lloc
de comandament del camp
d’aviació, els dormitoris
dels pilots o els refugis
perquè «tenen un evident
potencial turístic per a la
ciutat per la seva singulari-
tat i constitueixen un patri-

moni que val la pena con-
servar i projectar».

El camp d’aviació de
Valls es va començar a
preparar el desembre de
1937 i l’any següent ja hi
havia caces russos. L’e-
quipament formava part
d’una xarxa d’aeròdroms
militars que van ser cons-
truïts per protegir el terri-
tori dels atacs de l’aviació
alemanya i italiana situada
a Mallorca.

A.E. / Valls

ERC de Valls demana que es recuperi la
memòria històrica del camp d’aviació

● Tren correu 1104. El
darrer viatge del Quico
Sabaté i els seus quatre
companys, de Joan Ventu-
ra, repassa la darrera acció
del guerriller català, que
va acabar amb la mort de
tots cinc. Bràfim serà l’es-
cenari demà (19.00 h) de la
presentació d’aquest lli-
bre, en què un dels quatre
protagonistes era el veí de

Bràfim Anton Miracle.
L’obra tracta sobre el trà-
gic viatge del mític guerri-
ller de la CNT que va man-
tenir encesa la flama de la
lluita antifranquista durant
15 anys. Aquest mes de
gener es compleixen 50
anys d’aquesta incursió.
El llibre està estructurat en
forma de crònica dels nou
dies que va durar l’acció a
Barcelona.

Un llibre recorda el lluitador
antifranquista del municipi
de Bràfim Anton Miracle

A.E. / Bràfim


