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El Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER) ha
programat tres coproduc-
cions per a la temporada
d’hivern-primavera al Tea-
tre Bartrina. Hedda Ga-
bler, el personatge com-
plex d’Henrik Ibsen, es re-
presentarà en dues ses-
sions després de l’estrena
al Teatre Lliure, en una
producció en què també
pren part el Teatro de la
Abadía i que incorpora la
direcció i la mirada moder-
nitzadora de David Selvas.

El Bartrina estrenarà
L’espiadimonis, amb dra-
matúrgia de Ramon Go-
mis de Barberà i direcció
d’Iban Beltran. La copro-
ducció del CAER i el Lliure
es presenta els dies 10,11 i
12 de febrer. Moviments
polítics, de Sònia Gómez,
també s’estrena al Bartri-
na. El text té com a base la
reflexió sobre temes diver-
sos –creativitat, econo-
mia, telecomunica-
cions...– i està coproduït
amb el Mercat de les Flors.

La programació d’hi-
vern l’obriran, el 14 de ge-
ner (21 h), Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries,

que presentaran amb Pep
Gimeno Botifarra les can-
çons de La barraca.

Per la seva banda, la
producció de Comediants
Persèfone obrirà la tempo-
rada d’hivern al Teatre
Fortuny de Reus, el 13 de
gener (21 h). En la carte-
llera del primer trimestre
també s’ha programat Qui
té por de Virginia Woolf?,
amb Pere Arquillué i Em-
ma Vilarasau, el 23 de fe-
brer (21 h). ■

‘Hedda
Gabler’ al
Bartrina
El CAER programa
tres coproduccions
en la temporada
d’hivern-primavera
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Comediants obrirà la temporada al Teatre Fortuny amb
‘Persèfone (variacions mortals)’ ■ DAVID RUANO

Fa deu dies que el Consorci
del Teatre Fortuny va reco-
manar Ferran Madico com a
nou director general del Cen-
tre d’Arts Escèniques de Re-
us (CAER). El càrrec l’haurà
d’aprovar els pròxims dies el
govern. Amb la programació,
es constata que el Bartrina
assumeix tot el risc amb les
coproduccions. Aquests col-
laboracions, acordades molt
abans d’arrencar la tempora-
da a la tardor, són mèrit de
Cèsar Compte, responsable
del CAER fins que se’l va des-
tituir, a mitjan octubre, al·le-
gant “pèrdua de confiança”.
Ara, el Fortuny es consolida-
rà com a teatre municipal
que presenta els espectacles
de gira per Catalunya.
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Aires de canvis
al CAER

La tempesta es presenta
únicament avui però en
sessió doble (18 h i 22 h) al
teatre Monumental de
Mataró. Es tracta de la
particular adaptació del
text de William Shakes-

peare a la disciplina del
circ, que ha realitzat la
mateixa directora Alba
Sarraute. L’adaptació se
centra en l’interès del dra-
maturg anglès de parlar de
les relacions familiars, el
poder sobrenatural i la mi-
tologia.

Cronopis, premiada fa
uns dies amb un Zirkòlika
com a millor iniciativa a la
projecció del circ, estrena
el seu primer espectacle.
La tempesta és el resultat

d’un treball de tres mesos
d’assaig i té el suport del
Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts. El mun-
tatge, per a tots els públics
i amb una durada de 60
minuts, és un espectacle
pluridisciplinar que comp-
ta amb música i coreogra-
fia original i es completa
amb les tècniques de circ:
trapezi, teles, corda fluixa,
quadrant coreà, mala-
bars, ombres xineses i
clown. ■

Shakespeare entra al circ
Alba Sarraute
estrena a Mataró ‘La
tempesta’, adaptada
al llenguatge del circ
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Ferran Gómez, un dels
actors ■ XÈNIA SOLÀ

Dos volums, 2.700 picto-
grames, un repertori de
3.350 entrades de signes
d’ús comú i més de 4.800
accepcions conformen el
Primer diccionari general
i etimològic de la llengua
de signes catalana, una
obra cabdal que està crida-
da a esdevenir article de
referència. Sigui per la fal-
ta de treballs de recerca
d’aquesta mena o perquè
l’enriqueix una gran quan-
titat d’informació etimolò-
gica, l’obra esdevé impres-
cindible per als integrants
de la comunitat sorda ca-
talana i els seus familiars i
amics, els intèrprets i els
guies intèrpret, els do-
cents que ensenyen la llen-
gua dels sords, educadors,
investigadors, pedagogs i
totes aquelles persones
que volen aprendre aques-
ta llengua per comunicar
emocions i pensaments.

Anunciat com una pri-
mícia mundial, el diccio-
nari, un treball de l’escrip-
tor i historiador Ramon
Ferrerons, publicat per
l’editorial acadèmica i
científica Documenta
Universitària, establerta a
Girona, es presentarà ofi-
cialment aquest dimarts,
27 de desembre (12 h), a la
sala d’actes del Col·legi de

Periodistes de Catalunya
(Barcelona). A més de l’au-
tor, en la presentació par-
ticiparan Josep Espar, ad-

vocat i promotor cultural;
la catedràtica de formació
del professorat de la Uni-
versitat de Barcelona Pilar

Fernández, i Jordi Roma-
guera, escriptor i membre
del CNC.

La gènesi d’aquest am-
biciós projecte ve de lluny.
L’autor, Ramon Ferre-
rons (Barcelona, 1951),
va conviure des de la seva
infància amb un cosí sord,
i des d’aleshores ha anat
actualitzant els seus co-
neixements de llengua de
signes. El seu interès per
l’origen d’aquests signes
el va portar a endinsar-se,
l’any 2000, en el que ha es-
devingut aquesta obra,
única al món. Malgrat te-
nir-la enllestida a finals
del 2007 i després de no
poques vicissituds per
trobar finançament, Fer-
rerons ha aconseguit pu-
blicar-la aquest mateix
mes de desembre, amb
l’interès d’investigadors
dels Estats Units que ja
han lloat i han difós el tre-
ball realitzat.

Els dos volums arriben
quan tot just el Senat aca-
ba d’aprovar la llei de re-

coneixement a la llengua
de signes, cosa que segons
els seus editors marcarà
una fita en la seva història
i en la dels seus usuaris i,
com a conseqüència, tam-
bé incidirà de manera fa-
vorable en el desenvolu-
pament de les polítiques
orientades a l’educació i a
la integració social de les
persones sordes, així com
a les investigacions sobre
les llengües de signes de
l’Estat. ■

Publiquen el primer diccionari de la
llengua de signes catalana

Amb signes
propis
J. Camps Linnell
BARCELONA

Detall d’una de les pàgines del diccionari ■ D. UNIVERSITÀRIA

El llibre, que es
presenta el dia
27, l’ha editat la
gironina
Documenta
Universitària


