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� La ciutat de Reus també està
d’estrena aquest cap de setma-
na. El Consorci del Teatre Bar-
trina estrenarà dissabte (21.30
h) i repetirà diumenge (18.30 h)
una versió de l’obra de Hein-
rich von Kleist El príncep de
Homburg, «una producció molt
ambiciosa», segons la va defi-
nir Dolors Juanpere, membre
de la comissió artística del tea-
tre, perquè inclou la participa-
ció d’actors locals que no són
professionals però que tenen un
nivell molt consistent: «És lò-
gic que una ciutat amb una pro-
ducció i programació teatrals
importants promogui propostes

fetes en bona part per gent
d’aquí».

La direcció del muntatge és
de Francesc Cerrö, dramaturg
reusenc que de la mà del CAER
ha situat en els escenaris del
país la seva obra Mika i el para-
dís. Ara, amb aquest text de
Von Keist, principal escriptor
dramàtic del romanticisme ale-
many, Cerrö recupera la histò-
ria del jove príncep de Hom-
burg, Arthur, que viu entre la
dualitat de l’horror de la guerra
i el seu desmesurat desig d’es-
devenir un heroi de la pàtria.
Aquest sentiment el portarà a
desobeir les ordres en el camp
de batalla i a posar el seu exèrcit

en una greu situació de risc; una
decisió que li suposarà un con-
sell de guerra i la condemna a
mort. Però la història que Fran-
cesc Cerö portarà a l’escenari
vol «fugir del barroquisme i
l’excessiu imaginari bel·licista
de Kleist». El director d’esce-
na, Ramon Ferran, farà que els
espectadors es converteixin en
la multitud que observa i espera
el destí del seu jove príncep. I és
que Cerrö i Ferran esborraran la
línia que separa l’escenari del
públic i, en un espai lliure de tò-
pics, seran «les emocions i els
sentiments dels actors els que
omplin aquest espai eteri», se-
gons indiquen.

Von Kleist va escriure El
príncep de Homburg el 1809,
època durant la qual participa
de les lluites per la llibertat de la
pàtria. L’obra plantejava les
tensions i els enfrontaments
que sorgeixen de l’oposició en-
tre la necessitat i la llibertat, els
instints i les lleis, la passió i la
raó.

En el muntatge que es podrà
veure aquest cap de setmana al
Bartrina, els intèrprets són Hèc-
tor Claramunt, Marisa Nolla,
Jordi Pàmies, Josep Maria
Puig, Eva Roig, Jordi Salvadó,
Jaume Amenós, Xavi Gómez,
Jaume Ciurana, Pep Lozano,
Pau de la Peña i Íker García.

Francesc Cerrö versiona a Reus «El príncep de Homburg»
C.F. / Reus

El director Francesc Cerrö./JP.R.

Ferran Madico considera
que Conte d’hivern, que
Shakespeare va escriure al
final de la seva vida, és un
text «complex, difícil,
d’última etapa» i que el
que aquesta nit (22.30 h)
s’estrenarà a Tarragona
«serà un espectacle sor-
prenent, no sols per la fei-
na dels actors, sinó perquè
és un Shakespeare com-
plex, vell, savi, que ja gai-
rebé ho ha provat tot i deci-
deix fer investigacions
dramatúrgiques incloent
tragèdia, comèdia...». De
fet, en aquesta obra l’autor
cultiva un nou gènere, el
romanç, on barreja tragè-
dia, comèdia i drama líric,
copiant efectes habituals
de les mascarades luxoses
de la cort, com ara coreo-
grafies i balls. Shakespea-
re exposa, a través
d’aquestes llicències prò-
pies del gènere, les ambi-
cions i les misèries del gè-
nere humà.

L’argument parteix de
la visita que Políxenes, rei
de Bohèmia, fa a la cort del
seu gran amic Leontes, rei
de Sicília. Ferran Madico
va resumir ahir el tema de
fons de l’obra: «Parla del
temps. De com el pas del
temps ho cura tot o gairebé
tot, i com el temps és una
cosa no controlada per
l’ésser humà, ja que perta-
ny a la natura». La història
també tracta de «la capaci-
tat que tenim els humans
de fer-nos mal», tot i que
també es deixa un camí
cap a l’esperança: «Si ens
apliquéssim podríem re-

cuperar-nos i renéixer dins
nostre», segons Madico,
que va afegir: «Per Sha-
kespeare, el perdó no és
perdonar, sinó recordar».
En el muntatge de Madico
el pas del temps es mostra
amb uns canvis d’esceno-
grafia i vestuari molt cui-
dats.

El personatge protago-
nista de l’obra, Leontes,
l’encarna Pere Arquillué,
un actor que «gairebé s’ha
posat en tots els personat-

ges de Shakespeare», se-
gons recordava ahir Madi-
co. En el repartiment, for-
mat per 12 actors, també hi
figuren els noms de Cisco
Luchetti, Cristina Plazas i
Rosa Renom, a més de tres
actors del Camp de Tarra-
gona: Oriol Grau, Rut En-
guita i la jove reusenca Ai-
da Folch. De fet, el tarra-
goní Oriol Grau parlava
ahir en to entre irònic i hu-
morístic quan deia: «Em
guanyo la vida a cinc mi-

nuts de casa i no se si havia
passat mai abans una cosa
així i, a més, amb la fortu-
na de cobrar de Reus». Ja
fa quinze dies que els equi-
ps tècnics de la companyia
duen a terme les tasques de
muntatge al teatre del
Camp de Mart, i des de di-
lluns l’equip artístic de
Conte d’hivern assaja al
mateix escenari.

Que el CAER estreni
l’obra a Tarragona i no a
Reus és fruit de la col·la-

boració entre les àrees de
Cultura de les dues pobla-
cions que es va engegar en
la legislatura anterior i que
ahir van ratificar les dues
noves regidores de Cultura
de Tarragona i de Reus,
Sandra Coloma i Empar
Pont, respectivament.

Després de l’estrena a
Tarragona, Conte d’hivern
es podrà veure la setmana
que ve en quatre funcions
al festival Grec de Barce-
lona (del 4 al 7 de juliol) i a

l’octubre obrirà la tempo-
rada del CAER a Reus.
Abans, però, farà gira per
diversos teatres catalans i
de fora. Per Jordi Giramé,
coordinador del Festival
d’Estiu de Tarragona,
aquest serà «un dels grans
espectacles de l’estiu a Ca-
talunya».

Amb 270.000 euros,
aquesta és la producció del
CAER que ha comptat
amb més pressupost, se-
gons va dir Empar Pont.

Un Shakespeare vell i savi
Ferran Madico estrena avui al Camp de Mart de Tarragona el clàssic Conte d’hivern, una coproducció del CAER i el Grec

Imatge promocional de l’equip d’actors que aquesta nit estrenaran al Camp de Mart de Tarragona el clàssic de Shakespeare «Conte d’hivern».

� Aquest any sí. El Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus estrenarà avui al Camp de
Mart de Tarragona Conte d’hivern, de
Shakespeare, el muntatge que havia de

CARINA FILELLA / Tarragona tancar la primera temporada del CAER i
que va saltar de la programació per la de-
cisió de l’actor Francesc Garrido de no
participar finalment a l’obra. Ara, en co-
producció amb el festival de Barcelona

Grec i amb la col·laboració del Festival
d’Estiu de Tarragona, es recupera aquest
muntatge dirigit per Ferran Madico i amb
un repartiment encapçalat per Pere Arqui-
llué i Cisco Luchetti, i en el qual també in-

tervenen tres actors «de casa»: Oriol
Grau, Rut Enguita i Aida Folch. És la pro-
ducció del CAER amb més pressupost
(270.000 euros) i es ven com «un dels
grans espectacles de l’estiu» a Catalunya.




