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Falten dos dies per a la festa del llibre 3 Acte al Teatre Romea Pàgines 78 a 81 888

Vuit hores amb Tirant lo Blanc
3Personalitats i actors llegiran el text dilluns

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

M
ichel  Houellebecq, 
Maria Mercè Marçal o 
Miquel Martí Pol han 
estat autors a qui la 

Fundació Romea ha rendit home-
natge amb la lectura de textos seus 
per personalitats de la societat civil 
catalana. Amb motiu de la festa de 
Sant Jordi, aquesta iniciativa aga-
farà més volada amb una obra tan 
magna com Tirant lo Blanc, de Joanot 
Martorell. Serà aquest dilluns, des 
del migdia fins a les vuit del vespre, 
al teatre del carrer de l’Hospital.
 «La idea va sorgir arran d’una lec-
tura multitudinària del Quixot que 

es va fer al Bellas Artes de Madrid. Re-
cordo que podia llegir qui entrés al 
teatre i que va ser una mica caòtica. I 
nosaltres tenim el Tirant, reconegut 
pel mateix Cervantes al Quixot com 
el millor llibre de cavalleries», expli-
ca Carles Canut, director de la Fun-
dació Romea.

ENTRADES DE 5 A 10 EUROS / En els últims 
vuit mesos, Canut i Carles Mancho, 
de l’Institut de Recerca en Cultu-
res Medievals de la Universitat de 
Barcelona, han perfilat un acte que 
vol ser més organitzat. Per això hi ha 
unes entrades a un preu d’entre 5 i 
10 euros pel cost de producció, i tam-
bé per evitar l’enrenou que podria 

suposar un accés lliure del públic.
 Lola Badia i Antònia Carré s’han 
encarregat d’un guió que compta-
rà amb vuit històries clau del lli-
bre. «És una adaptació pensant en 
el moment actual, però molt fide-
digna», subratlla Canut. La lec-
tura comptarà amb un equip 
de 40 narradors, acompa-
nyat per quatre grups més 
de vuit actors cada un per als 
papers de l’obra. Les històries 
es desenvoluparan durant 50 
minuts, ja que se’n destina-
ran 10 al desallotjament i en-
trada de públic. Cada narrador 
estarà 10 minuts davant el faris-
tol. Obrirà l’acte el president Artur 

Mas i el tancarà el conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell. Altres polí-
tics com Felip Puig, Montserrat Tura, 
Rafael Ribó o l’expresident del Parla-
ment Ernest Benach també exerci-

ran de rapsodes, amb altres repre-
sentants de l’àmbit cultural 

com Sergi Belbel, Mario Gas 
i Lluís Gavaldà. Entre els 
narradors també hi haurà 
periodistes com Gemma 
Nierga i Rosa Maria Calaf, 
i fins i tot un representant 

de l’esport, el futbolista de 
l’Espanyol Raúl Rodríguez.
 Josep Maria Pou lidera la varia-
da llista d’intèrprets, al costat de 
 col·legues com Joan Carreras, Jacob 
Torres, Roser Camí, Àngels Bassas, 
Joan Negrié i Anna Ycolbazeta. Un 
gran equip per a una obra monu-
mental. H


