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■ El Festival In-somni de Girona
canvia d’ubicació i creix d’aforament

The Zombie Kids, La Troba Kung-Fú, Canteca de
Macao, Loquillo, Muchachito, Furguson, Joan Dausà
i Bongo Botrako són alguns dels grups que actuaran
a Girona del 30 d’abril al 4 de maig. El Festival In-
somni celebra els 10 anys de vida amb un nou
escenari a la zona de la Copa, després de cinc anys
als Jardins Fora Muralla. El canvi els permetrà
guanyar un aforament d’un miler de persones. El
festival té un pressupost de 88.500 euros, 20.000
dels quals aportats per l’Ajuntament.

■ L’escriptor Jordi Sierra i Fabra obre
un centre cultural per a joves a Sants

L’escriptor Jordi Sierra i Fabra va fundar el 2004
una fundació sense ànim de lucre que té l’objectiu
d’estimular la lectura, la comprensió i la creativitat
dels nens i nenes. A la seu de Medellín (Colòmbia)
hi assisteixen 100.000 menors a l’any. Ahir es va
inaugurar al barri de Sants –sense cap ajut públic–
un centre cultural que serà la seu de la fundació a
Barcelona, una biblioteca i un centre cultural.

■ Els quartets Apollon Musagète,
Casals i Gerhard, a la Schubertíada

La XXI Schubertíada de
Vilabertran arrencarà el
16 d’agost amb el
prestigiós Quartet
Apollon Musagète. El
baríton Matthias Goerne,
la soprano S. Schwartz i
la mezzo Michelle Breedt
i els quartets Casals i
Gerhard seran algunes
de les 12 cites del
festival de clàssica.
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Xavier Graset interpreta un professor de matemàtiques convertit en
conferenciant misogin i subjugat a la seva dona. CRISTINA CALDERER

El periodista Xavier Graset s’es-
trena en una nova faceta, la d’ac-
tor. A La Villarroel protagonitza,
només en sis funcions, un dels mo-
nòlegs agres i còmics de Txékhov:
Sobre el dany del tabac i les ostres.

mal que fan les xinxes o dels efec-
tes del cafè. En el fons, el tema li és
igual. “La història aviat deriva en
problemes quotidians –explica Gra-
set–. És un gran improvisador. Un
home amb una gana que s’ho men-
jaria tot”. El seu cas provoca llàsti-
ma, però alhora desperta la comici-
tat. Era una persona amb potencial,
amb interessos, que prometia, i que
s’ha tornat un senyor gris. “La co-
mèdia surt d’aquest drama”, preci-
sa el director. “¿Hi ha algú pitjor que
la meva dona?”, exclama el confe-

renciant, increpant el públic de la
sala. “I llavors t’adones que, a més
d’una mica misogin –diu amb sor-
na el periodista–, resulta que el
monstre és ell!”

Cerro i Graset van començar a
treballar el text ja fa quatre anys. En
van reestrenar la nova versió al Te-
atre Bartrina, i ara esperen sortir de
gira per Catalunya amb un format
curt i auster a prova de crisi. D’avui
i fins l’1 de maig faran funcions en
sessió golfa (22 h) els dimarts i els
dimecres a La Villarroel.e

LAURA SERRA

BARCELONA. El periodista Xavier
Graset s’estrena professionalment
en una nova faceta que ell engloba
dins el concepte de “comunicador”,
la d’actor. Home de ràdio, conferen-
ciant, corresponsal, presentador, ar-
ticulista, assessor del Teatre For-
tuny i actor amateur de llarga trajec-
tòria, ara debuta a Barcelona, a la sa-
la Villarroel, amb un monòleg
humorístic de Txékhov. Així, s’entén
que el muntatge “no és de xampany
i calces avall” –com apunta el direc-
tor, Francesc Cerro–, sinó que és
obra d’“un gran retratista de l’àni-
ma” com l’autor rus. El mateix Cer-
ro s’ha ocupat de la dramatúrgia, en
la qual ha fusionat Sobre els danys del
tabac amb el conte Les ostres, per ar-
rodonir l’obra fins a una hora de du-
rada i perquè, temàticament, “Les
ostres sembla fet expressament per
a aquest text, perquè explica d’on ve
el personatge, les fílies i fòbies”.

El protagonista és un “titafreda,
un ruc, un pobre desgraciat, un trist
miserable, un home acollonit per la
seva dona”, diuen en cascada actor
i director per definir-lo. Es tracta
d’un professor de matemàtiques
que fa classe a l’internat d’etiqueta
que regenta la seva dona. Té nou fi-
lles. “Més que una família, són un
equip d’alumnes”, explica Cerro.
Aquest pobre home, que pateix per-
què ha d’alimentar un regiment ca-
da dia, només es realitza quan és
lluny de casa. I una de les seves fei-
nes és fer de conferenciant.

A La Villarroel hi apareix, vestit
amb frac, per oferir la conferència
Sobre els danys que causa en la hu-
manitat el consum del tabac. En té
d’altres, al repertori: pot parlar del

Xavier Graset s’enfronta a Txékhov
El periodista protagonitza ‘Sobre els danys del tabac i les ostres’
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