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La companyia italiana
Teatro delle Ariette fa vuit
anys que representa Teatro
da mangiare? per tot Eu-
ropa, on ha realitzat prop
de 500 funcions de la pro-
posta que, segons el pro-
ductor del grup, Claudio
Ponzana, gira a l’entorn de
l’autobiografia, el tema
que sempre treballen els
components d’Ariette:
«Escrivim i revisem el text
a partir d’experiències de
la nostra vida. En aquest
plantejament, doncs, el
menjar no és un pretext si-
nó el motiu que fa que el
públic també comenci a
moure els seus records i
vivències». La companyia
té la seu a Castello di Ser-
ravalle, una comarca bolo-
nyesa molt potent en agro-
turisme i on els tres crea-
dors del grup, Paola Ber-
selli, Maurizio Ferraresi i
Stefano Pasquini, van tre-
ballar fa uns anys com a
pagesos conreant agricul-
tura biològica i com a cui-
ners d’un petit restaurant
que van instal·lar a casa se-
va. L’aforament limitat de
26 persones, que són les
que hi caben a la taula, ha
obligat a programar l’es-
pectacle durant tres dies.

La següent proposta del
cicle serà Mi madre y yo,
que la coreògrafa i ballari-
na Sònia Gómez (la Sénia,
1973), que ha treballat
amb companyies com ara
Carnicería Teatro i La Fu-
ra dels Baus, posa en esce-
na amb la col·laboració de
la seva mare, Rosa Vi-

cente. Una performance
en què mare i filla juguen,
fan moviments per mos-
trar les seves diferències i
similituds anatòmiques i
en què fins i tot la senyora
Rosa s’arriba a transfor-
mar en la cantant Tina Tur-
ner. Una proposta trans-
gressora i insòlita que arri-
barà a Cal Massó el 20 de
març.

Petits form@ats. R-evo-
lució escènica continuarà
el 17 d’abril amb El cap
als núvols, espectacle de

teatre visual creat i inter-
pretat per Xavier Bobés,
de la companyia Play-
ground. El muntatge és un
recull d’històries breus so-
bre les vivències d’una do-
na que és abandonada pel
seu amant i que Bobés nar-
ra mitjançant la manipula-
ció de joguines i de projec-
cions audiovisuals. El ci-
cle proposarà al maig, en
concret els dies 7 i 8, la
recuperació de l’especta-
cle amb què es va inaugu-
rar el 16 de gener, La més

forta, i que la bona acolli-
da de públic que va assolir
ha obligat a reprogramar.
Es tracta de la versió de
l’obra d’Strindberg que ha
fet el dramaturg reusenc
Francesc Cerro i que inter-
preten Ester Cort i Èlia
Corral. El 19 de juny arri-
barà La ceniza, una pro-
ducció de Teatrodecerca
dirigida per Quique Cule-
bras i interpretada per
Oriol Grau i Eduardo Te-
lletxea. La ceniza és teatre
de microformat, segons el

defineixen els seus promo-
tors, i que acostuma a re-
presentar-se en domicilis
particulars. Es tracta d’un
diàleg en què dos amics re-
passen diverses qüestions,
com ara el treball i la pare-
lla.

El cicle acabarà el 10 de
juliol amb una proposta
del festival Perejil’s So-
und: Shapes 2.0, un pro-
jecte experimental que re-
laciona les noves tecnolo-
gies, la música i les arts vi-
suals.

Una companyia italiana convida al
públic a sopar a Cal Massó de Reus

El grup participa en el cicle escènic de petit format, que es desenvoluparà fins al 10 de juliol

Un moment de la representació de Teatro da mangiare?, que Teatro delle Ariette va representar a Olot el juny de 2007. / D.C.

� Els tres actors cuinen i serveixen l’àpat que
26 comensals-espectadors degustaran mentre
escolten les històries que van desgranant els
cuiners-cambrers. Aquesta és l’estimulant pro-

NATÀLIA BORBONÈS / Reus posta que des d’avui i fins dijous, a les nou del
vespre, es podrà degustar al Centre d’Art Cal
Massó de Reus, dins la programació del cicle
Petits form@ts. R-evolució escènica, que el
centre d’arts visuals organitza conjuntament

amb el Centre d’Arts Escèniques (CAER). Un
cicle que fins al 10 de juliol programarà el ter-
cer dijous de cada mes espectacles de petit for-
mat i representatius de diverses especialitats
teatrals.

Una estudiant de
Reus guanya un
dels premis de la
revista «Auriga»
� Barcelona. Helena Aré-
valo, alumna de segon
de batxillerat de l’IES
Gabriel Ferrater de
Reus, ha guanyat un
dels premis Auriga, que
atorga la revista del ma-
teix nom dedicada a di-
vulgar el món clàssic en
català. Arévalo ha gua-
nyat el premi Núria Tu-
dela i Penya, adreçat a
estudiants, pel treball
De mites i cançons, un
recorregut per la mito-
logia clàssica a través
de la música rock, folk,
heavy i pop. El treball
ha estat dirigit per la
professora Lídia Martí-
nez. Els premis es van
lliurar divendres passat
al Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya, a Bar-
celona. / EL PUNT

Es presenten dos
llibres sobre Joan
Cid i Mulet
� Roquetes. La bibliote-
ca municipal de Roque-
tes serà la seu divendres
que ve (19.00 h) de la
presentació dels llibres
La catalanitat exiliada.
Opinions de Joan Cid i
Mulet i Joan Cid i Mu-
let, testimoni catalanis-
ta d’una ciutat i d’un
temps, d’Emigdi Su-
birats, comissari del
centenari de Cid i Mu-
let. Les presentacions
aniran a càrrec de Do-
lors Queralt, regidora
de Cultura de Jesús, i
Jordi Jordan, president
d’Amics dels Castells
de Tortosa. També s’in-
augurarà l’exposició
sobre l’obra de l’escrip-
tor jesusenc, que divul-
ga els títols que va pu-
blicar en el període re-
publicà i en l’exili me-
xicà i documents sobre
la seva activitat políti-
ca. / EL PUNT

Curs de català a
Cambrils adreçat
a treballadors
en actiu
� Cambrils. El Consorci
de normalització lin-
güística i el sindicat
Comissions Obreres
han organitzat un curs
de català de nivell C,
que tindrà lloc al centre
cívic Les Basses de
Cambrils a partir del 18
de febrer. El curs està
adreçat a treballadors i
treballadores en actiu i
és gratuït. / EL PUNT

� Va néixer com una tími-
da alternativa a Arco, però
tres anys després ja té per-
sonalitat pròpia. La fira in-
ternacional d’art modern i
contemporani Art Madrid
obre les portes avui al Pa-
vellón de Cristal de la Ca-
sa de Campo, un dia abans
que arrenqui la gran ma-
quinària d’Arco. De les 80
galeries que es lluiran a
Art Madrid, una quarta

part (19) són catalanes. La
majoria (14) són de Barce-
lona: A. Cortina, Atelier,
Barcelona, Carlos Teixi-
dó, Carme Espinet, Fran-
cesc Llopis, Friends Art,
Gómez Turu, Jordi Pas-
cual, Manel Mayoral, Mi-
to, Principal Art, Raiña
Lupa-Yves Rivière i 3
Punts. També hi ha una
presència destacada (molt
més que a Arco) de gale-
ries de la resta del territori

català: Giart, de Girona;
Marges-U, de Cadaqués;
Ab Galeria d’Art i El Qua-
tre Sala d’Art, totes dues
de Granollers, i Anquin’s,
de Reus.

La fira Art Madrid, que
organitza l’empresa Arte y
Asociados, celebrarà la se-
va tercera edició fins diu-
menge. La gran novetat és
que ha ampliat considera-
blement el seu espai expo-
sitiu, on es podran con-

templar i comprar obres de
Warhol, Tàpies, Barceló,
Plensa, Miró, Palazuelo,
Carmen Calvo..., entre
molts altres artistes de pri-
mera línia. De les 80 gale-
ries participants (25 s’es-
trenen a la fira), 21 són es-
trangeres (sis de llatinoa-
mericanes, quatre de nord-
americanes, deu d’euro-
pees i una de coreana).
D’entre les que procedei-
xen de l’Estat, la ciutat

més ben representada és
Madrid; després, Barcelo-
na, i darrere seu, València i
les illes Balears. Art Ma-
drid comença a ser una fira
que s’ha de tenir molt en
compte després de l’èxit
de l’any passat: èxit de pú-
blic (23.000 visitants) i
econòmic (més de 20 mi-
lions d’euros en vendes).
S’ha convertit en la segona
fira d’art contemporani de
l’Estat.

Anquin’s de Reus és una de les galeries catalanes
que participaran en la fira Art Madrid

M.P. / Barcelona


