
EL PUNT | Dimecres, 13 de gener del 2010 CULTURA -  ESPECTACLES  33

● El Vendrell.L’Audito-
ri Pau Casals del Ven-
drell serà la seu, el 17
de gener (12:00h), del
concert de l’orquestra
i el cor jove del con-
servatori de Tarrago-
na. El concert inaugu-
rarà la programació
d’enguany del cicle
Joves Intèrprets. En la
primera part del con-
cert, alumnes de piano
interpretaran obres de
Granados, Rakhmani-
nov, Debussy i Pou-
lenc. A la segona part,
l’orquestra i el cor to-
caran el primer movi-
ment del Concert per
a piano i orquestra en
re major de Haydn i la
Cantata BWV 140 de
Bach. / EL PUNT

EL VENDRELL
Concert d’alumnes
del conservatori
de Tarragona

● Salou. L’exposició
Les llengües dels ca-
talans, que divulga la
diversitat de llengües
que conviuen a Cata-
lunya, s’exposa fins al
22 de gener a l’Ajun-
tament de Salou. La
mostra és produïda
per l’Obra Social Cai-
xa Sabadell, el Centre
Internacional Escarré
per a les Minories Èt-
niques i les Nacions
(CINEM) i el Grup
d’Estudi de Llengües
amenaçades (GELA).
L’exposició consta de
dotze plafons que
contenen dades com
l’origen del nom de
les persones o la ri-
quesa de les llengües
de signes. / EL PUNT

SALOU
L’exposició «Les
llengües dels
catalans» arriba a
l’Ajuntament

Nadal a cals Cupiello és
una farsa en tres actes,
molt propera al sainet, al
teatre naturalista i a les
pel·lícules del neorealisme
italià, i explica com passen
la nit de Nadal els nou
membres de la família Cu-
piello (amb el pare, Luca,
un vell despistat i rabiüt
interpretat per Pep Cruz, al
capdavant), una vetllada
que hauria de ser plàcida
però durant la qual escla-
ten situacions límit. Pels
promotors del muntatge,
el teatre d’Eduardo de Fi-
lippo (Nàpols, 1900 - Ro-
ma, 1984) resulta espe-
cialment atractiu per als
professionals i els aficio-
nats al teatre de Barcelona
i ciutats mitjanes i boti-
gueres del país com és el
cas de Reus: «Hi ha un lli-
gam entre Nàpols i Catalu-
nya en els estils que tenen
els pobles i les ciutats. Hi
ha alguna cosa que respira
igual, i que ens fa reconèi-
xer la nostra societat en la
napolitana.» A través dels
seus personatges es veu
com batega una ciutat que
sempre té problemes, ja si-
gui de misèria, brutícia,
falta de diners o patiment.
«Però al mateix temps els
personatges sembla que
estiguin alegres i que tin-
guin la voluntat de superar
com sigui tots els seus pro-
blemes. Es parla amb cla-
redat de la classe baixa i
d’una classe petitburgesa,
de les quals De Filippo
sempre qüestiona la deca-
dència.»

D’altra banda, el teatre
de l’escriptor napolità és
un teatre molt centrat en la
feina dels actors: «És una
delícia per als actors. En
les obres d’Eduardo de Fi-
lippo hi ha una barreja en-
tre tradicions teatrals. Al-
guns personatges dema-
nen formes de l’antiga tra-
dició teatral italiana i na-
politana, que ve des de la
commedia dell’arte, i es
posen al costat d’una con-

cepció molt més moderna
d’altres personatges.»

Oriol Broggi va conèi-
xer el teatre de l’escriptor
napolità quan feia d’aju-
dant de direcció de Sergi
Belbel a Dissabte, di-
umenge i dilluns, al Teatre
Nacional de Catalunya.
Aquella comèdia d’Eduar-
do de Filippo, també cen-
trada en les alegries i les
misèries de la vida d’una
família napolitana, va ser

un dels èxits de la cartelle-
ra teatral catalana dels
anys 2002 i 2003. Per
aquesta raó, La Perla 29
prepara una altra obra de
l’escriptor napolità, Ques-
ti fantasmi, que serà una
coproducció amb el Cen-
tro Dramático Nacional
(Madrid), el Teatri Uniti
(Nàpols i Milà) i probable-
ment el Festival Grec 2010
de Barcelona.

De moment, Nadal a

cals Cupiello és l’especta-
cle que comença aquest di-
vendres al Teatre Fortuny
(9 del vespre) la seva sin-
gladura. Dissabte es torna-
rà a representar al Fortuny,
i del 22 de gener al 14 de
març, a la Biblioteca de
Catalunya, escenari habi-
tual de les últimes produc-
cions de la companyia. Es
preveu que després la
companyia faci una àm-
plia gira per tot Catalunya.

El CAER i La Perla 29 estrenen la
comèdia «Nadal a cals Cupiello»

L’obra, d’Eduardo de Filippo i dirigida per Oriol Broggi, es presenta al Teatre Fortuny de Reus

Un moment dels assajos, ahir al Teatre Fortuny, de la comèdia d’Eduardo de Filippo. / CARLES FARGAS

● El Centre d’Arts Escèniques de Reus
(CAER) i la companyia La Perla 29 estrenen
divendres al Teatre Fortuny la coproducció Na-
dal a cals Cupiello, una comèdia costumista

NATÀLIA BORBONÈS / Reus d’Eduardo de Filippo que protagonitza una fa-
mília de classe mitjana-baixa. Un solvent re-
partiment format per Pep Cruz, Bruno Oro,
Marisa Josa, Màrcia Cisteró, Ramon Vila, Car-
les Martínez, Jordi Coromina, Noël Olivé i

Joan Arqué interpreta el muntatge, que dirigeix
Oriol Broggi. Nadal a cals Cupiello s’estrena
divendres i dissabte a Reus, i es representarà
del 22 de gener al 14 de març a la Biblioteca de
Catalunya.

● Josep Rius Camps i Jen-
ny Read-Heimerdinger
són els autors de la traduc-
ció per primer cop al català
del llibre Demostració a
Teòfil. Evangeli i fets dels
apòstols segons el còdex
Beza, de Lluc, que avui es
presentarà al Museu Bíblic
Tarraconense (19.30). El
còdex Beza és considerat
un dels manuscrits grecs
més importants del Nou

Testament. Rius i Read-
Heimerdinger han optat
per traduir i editar el text
de Lluc preservat pel cò-
dex Beza, un còdex uncial
i bilingüe (grec i llatí) de
finals del segle IV que in-
clou diferències respecte
dels altres manuscrits. El
nom ve del calvinista fran-
cès Théodore de Bèze, que
l’any 1581 el va salvar de
la crema per part dels hu-
gonots i el va lliurar a la bi-

blioteca de l’Acadèmia de
Cambridge. Per això és
conegut com Codex Bezae
Cantabrigiensis. L’any
1899, la Universitat de
Cambridge el va reproduir
en facsímil fotogràfic.
Joan Magí, president de
l’Associació Bíblica de
Catalunya, va explicar ahir
que en les edicions del
Nou Testament les dues
parts de l’obra de Lluc es-
tan separades per una altra

narració evangèlica. El lli-
bre Demostració a Teòfil,
però, inclou l’obra sencera
de Lluc (Evangeli i Fets
dels Apòstols) editada en
un sol volum, i reflecteix
l’estreta relació que hi ha
entre les dues parts que
formen aquesta sola obra.
Lluc va escriure la seva
obra en dos volums com
un informe sobre la mes-
sianitat de Jesús adreçat a
Teòfil, fill d’Annàs i cu-

nyat de Caifàs, que havia
estat summe sacerdot du-
rant els anys 37-41 dC, en
què Agripa I, que acabava
de pujar al tron de Judea, el
va fer cessar.

Josep Rius Camps és es-
pecialista en patrologia i
sagrada escriptura, i la bri-
tànica Jenny Read-Hei-
merdinger, en lingüística
grega dels estudis bíblics.
Tots dos han dedicat quin-
ze anys a la traducció.

Publicat per primera vegada en català
«Demostració a Teòfil», de l’evangelista Lluc
EL PUNT / Tarragona

● Tarragona. La Funda-
ció Caixa Tarragona
comença avui un cicle
de cinema asiàtic, que
projectarà quatre
films en versió origi-
nal subtitulada de Xi-
na, Japó i Malàisia. El
cicle comença amb El
bosque de luto, de la
japonesa Naomi Ka-
wase, film premiat al
Festival de Canes del
2007. / EL PUNT

TARRAGONA
Cicle de cinema
asiàtic a Caixa
Tarragona


