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s imagineu que Obama
s’instal·lés a les nostres
contrades? Doncs Octavi

Cèsar August, l’home més pode-
rós de la seva època i l’emperador
romà més admirat de la història,
s’instal·là a la ciutat de Tàrraco
l’any 27 abans de Crist. I va can-
viar els designis del món.

A Europa es consolidaria la ro-
manització amb una manera de fer,
de sentir, de pensar, de legislar,
d’entendre la vida i de parlar que
va arribar fins a Amèrica. Fent tan-
ta fortuna que, avui, els immi-
grants que vénen d’allà són ells els
llatins i no nosaltres, els catalans,
romans de tota la vida. Però tor-
nem a El Somni de Tàrraco. Grà-
cies a la presència d’August, Tàr-
raco esdevindria la ciutat més im-
portant de la Mediterrània. El me-
lic del món. Però el preu que s’hau-
ria de pagar seria molt alt. Un preu
que cotitzaria en sang. En aquest
sentit, la trama de la novel·la El
somni de Tàrraco està farcida de
crims, persecucions i traïcions que
sorprenen el lector amb les seves
intrigues del tot versemblants, his-
tòries d’amors que enamoren,
conspiracions i lluites intestines
per les ànsies de riquesa en plena
febre de l’or líquid, l’oli, que ens
enganxen amb ganes de llegir una
pàgina rere l’altra.

Les novel·les històriques –pot-
ser hauríem de definir què signifi-
ca aquest terme– quan parlen de
l’antiga Roma o del món clàssic
s’obliden sovint de Tàrraco. Per
una banda, Barcino, que era un po-
blet, avui pesa massa des del pre-
sent i, per l’altra, durant el segle
XX i per influència del franquisme
es va promocionar més ciutats com
ara Mèrida o Segòvia, que van ser
grans ciutats romanes, però que no
tingueren la força capital de Tàrra-
co. Tarragona era un ciutat catala-
na, en un moment en què Catalu-
nya encara es considerava territori
vençut. En aquest sentit, Xulio Ri-

U

cardo Trigo ens fa justícia i recupe-
ra el temps perdut amb una gran
novel·la que té tots els ingredients
per esdevenir un best seller. Fa jus-
tícia històrica i arregla un greuge
pendent, posant al món literari
l’esplendor de la nostra història no
específicament tarragonina sinó
catalana amb paisatges que ens són
molt familiars com Ilerda (Lleida)
o Ausa (Vic).

L’ autor fa una tasca interessant
de reconstrucció, que esdevé un
valor afegit a l’argument. Així, el
lector penetra en un somni que
pren una atmosfera pròpia, que ens
subjuga i ens sedueix. Els proba-
bles anacronismes que poden sor-
gir en qualsevol novel·la històrica
queden aquí diluïts per la força de
la trama. El text ens fa entendre
l’època, però de cap manera pretén
ser un documental sinó una narra-
ció plena d’acció i neguit que be-
lluga els personatges en un escena-
ri que podem trepitjar cada dia,
després de dos mil anys.

Xulio Ricardo Trigo aconse-
gueix aquesta tasca difícil gràcies
al fet que hi podem trobar històries
humanes, possibles, versemblants,

realistes. Gairebé tan reals que po-
drien esdevenir sempre: abans i ara
i aquí.

D’entre tots els personatges em
quedo amb Perthus el Vell: un met-
ge ancià nascut a les muntanyes
d’Ausa (Vic). També és el narra-
dor de la seva història amb una veu
intermitent que es creua amb els
fets esdevinguts, com la d’un nar-
rador aliè, una veu en off que reme-
mora i contempla de lluny els po-
derosos que l’han dut a Tàrraco
–gràcies a la seva sapiència pel que
fa al coneixement de les plantes
medicinals– un mèrit que li va re-
conèixer el seu protector, Antoni
Musa, el metge imperial. D’alguna
manera, la veu de Perthus atenua el
brogit de l’acció, posant una dis-
tància interior i esdevenint un ele-
ment de reflexió que potser és el
del mateix autor. Si no voleu estar
sols, Sul·la i Adriana, Manni, Lu-
cà, Apol·lodor d’Efes, Virgili Pon-
cius, Lucius, Nidia i la muller de
l’emperador Octavi August, Llívia
Drusil·la, us faran companyia en
aquest viatge en el temps que ens
proposa Xulio Ricardo Trigo. Bo-
na lectura.

� Títol: «El somni de Tàrraco»
Autor: Xulio Ricardo Trigo
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escriptors del camp de tarragona
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Una novel·la coral d’intrigues i passions

Xulio Ricardo Trigo, amb la seva novel·la El somni de Tàrraco. / J. FERNÀNDEZ

● L’espectacle Un marit
ideal, l’espectacle basat en
l’obra d’Oscar Wilde que
ha fet temporada al Teatre
Goya de Barcelona, co-
mençarà la seva gira cata-
lana aquest dimarts al Tea-
tre Fortuny de Reus.
S’oferiran 34 representa-
cions d’aquest obra, pro-
duïda per Focus, a 29 mu-
nicipis, en el marc del pro-
grama Cultura en Gira.

Àngels Gonyalons serà
l’actriu que interpretarà en
la gira el paper que al Goya
va assumir Sílvia Bel. La
resta del repartiment el
completen Joel Joan, Abel
Folk, Mercè Pons, Anna
Ycobalzeta, Camilo Gar-
cía i Carmen Balagué.

Josep Maria Mestres,
encarregat de la direcció
d’aquesta nova versió de
l’obra de Wilde, l’ha adap-
tada al present. Així, l’ac-

ció no es desenvolupa en el
Londres del segle XIX, si-
nó en ple segle XXI i està
protagonitzada per Ro-
bert, un càrrec polític
(Abel Folk), ben casat
amb Victòria, fidel i en-
amoradíssima (Mercè
Pons), i amb un futur pro-
metedor al davant. Tot se-
ria així de plàcid, si no fos
perquè hi ha una taca al seu
passat i perquè algú que ho
sap, lady Cheveley (Go-

nyalons), li farà xantatge.
A Mestres, no li ha calgut
cap adaptació textual per
traslladar la història als
temps actuals. Actualit-
zant el decorat i el vestuari
hi ha hagut prou perquè
sembli un text escrit l’any
passat: «Els nostres polí-
tics ens fan propaganda!»,
deia Mestres al moment de
l’estrena, que va coincidir
amb les detencions de Pre-
nafeta i Macià Alavedra.

La gira catalana d’«Un marit ideal»
comença al Teatre Fortuny de Reus
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● La companyia de teatre
tarragonina 45 RPM tor-
narà el dia 28 de febrer al
Teatre Metropol (20.00 h)
amb l’espectacle Una de
misteri o La morta està
darrera les cortines, un
muntatge que ja va estre-
nar el mes de juny de l’any
passat i del qual se n’ha
previst una altra funció a
causa de l’èxit recollit
aleshores. L’argument gi-
ra al voltant d’una escrip-
tora de novel·les de miste-
ri, Elsa, que està passant
una crisi creativa i no troba
la inspiració que necessita
per a les seves obres. Per
això, la seva agent literària
decideix convidar-la a
passar uns dies en una casa
de camp, apartada de tot
arreu, perquè pugui inspi-
rar-se i escriure un altre
èxit literari. L’aparició
d’un regal estrany i d’un
cadàver canviarà el curs
dels esdeveniments.

L’autor i director de
l’obra és Vicenç Cañón, el

qual indica que aquest es-
pectacle «fuig de totes les
anteriors propostes de la
companyia»: «És la pri-
mera vegada que represen-
ten una obra sense cap in-
terrupció, ja que en les an-
teriors propostes (Dones,
dones, Carrer de les Petxi-
nes, 14, Teatru i La vida és
un cabaret) apostàvem per
esquetxos sobre un mateix
tema, units per cançons i
balls que engrescaven el
públic assistent.» Aquest
cop l’autor es decanta per
una obra en un sol acte i,
per primer cop, sense cap
número musical. «Amb La
vida és un cabaret vam to-
car sostre i havíem de fer
un canvi radical per tal de
no caure sempre en el ma-
teix estil i investigar altres
aspectes teatrals que fins
ara la companyia no havia
treballat», apunta Cañón.

La companyia 45 RPM
està formada per catorze
actrius, amb l’única pre-
sència masculina del di-
rector.

La companyia tarragonina
45 RPM torna al Teatre

Metropol amb l’espectacle
«Una de misteri»

C. FILELLA / Tarragona

Escena de l’últim espectacle del grup 45 RPM. / EL PUNT

● El Centre de Normalit-
zació Lingüística (CNL)
de l’Àrea de Reus ha orga-
nitzat per tercer any un
curs inicial de català adre-
çat al col·lectiu de perso-
nes xineses que viuen a la
ciutat (prop de 700). El ter-
mini d’inscripció acaba el
19 de febrer. Per promoure
els cursos, i amb la col·la-
boració de personal del pla

d’immigració de l’Ajunta-
ment, el CNL ha visitat
una trentena de restaurants
i bars de Reus regentats
per persones d’origen xi-
nès, a més d’enviar infor-
mació a altres establi-
ments comercials, també
regentats per immigrants
xinesos, i als centres edu-
catius de la ciutat. El curs
té una durada de quaranta
hores i és gratuït.

El CNL ofereix per tercer
any un curs de català per al

col·lectiu d’origen xinès
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