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HORARIS DE LA COMPETICIÓ:
Dissabte, dia 7: 16:00 h.

Diumenge, dia 8: 17:00 h.

● Tebis, molt tebis i breus, els aplaudiments que va
merèixer l’estrena, dijous al Teatre Bartrina, La vida
lluny dels poetes, una proposta escrita i dirigida pel
mallorquí Josep Pere Peyró i que és la col·laboració
conjunta de la temporada dels tres centres escènics
de Catalunya (Reus, Terrassa i Salt-Girona), més el
Teatre Principal de Palma. La cronista va sortir una
mica confusa del teatre, en què havia acudit intrigada
per saber com se solucionaria, a l’escenari, l’acobla-
ment de les dues peces, a priori antagòniques, de què
consta l’obra de Peyró. A veure: Els vius explica la
visita que dos enviats del nazi Goering fan a Mallor-
ca, l’any 1935, perquè convencin la vídua d’un heroi
militar de la Primera Guerra Mundial que torni a
Alemanya. La vídua viu a l’illa amb el seu germà
(simpàtica composició de Blai Llopis, la de l’artista
abstracte que el règim de Hitler ha foragitat del país),
un fill autista i prodigi del violoncel i una filla que
–tot sigui dit– a la cronista no li va quedar del tot cla-
ra com és. La vídua, sorda i cega als horrors del nou
règim alemany i, per tant, tan autista com el xiquet,
es mor de ganes de tornar al seu país, del qual serva
un record idíl·lic, tot i que és conscient del mal tràn-
gol que el règim hitlerià ha fet passar al seu germà.
Paral·lelament hi ha una altra trama, contemporània,

La vida lluny dels poetes, en què l’autor d’Els vius
rep la petició d’un home (Joan Massotkleiner, tal ve-
gada el millor del muntatge) perquè l’introdueixi en
l’argument i pugui impedir el cúmul de fatalitats que
cauran sobre la vídua i la filla si tornen al paradís per-
dut. Aquest personatge és el fill d’un futur gasejat a
Mauthausen que vol fer veure a la família, sobretot a
la filla, que es veu que se sent molt atreta per un dels
heralds de Goering (interpretat pel reusenc Carles
Bigorra, que a penes articula mitja dotzena de parau-
les), les brutalitats que cometran els nazis (un, el Bi-
gorra, futur vigilant de Mauthausen, i l’altre un quí-
mic que fabricarà els gasos de l’extermini). Un argu-
ment original, a voltes poètic, sí, però que no va con-
vèncer la cronista, que pensa que l’espectador ha de
poder endevinar, amb tot el que sap de la ignomínia
nazi i les pistes que ofereix Els vius, el destí dels per-
sonatges sense que ningú vingut del túnel de temps li
ho hagi d’explicar. Una mica forçat, doncs. Tot són
opinions, és clar, i qui vulgui tenir la seva encara té
temps, avui, per assistir al muntatge. Però el públic
de l’estrena, que no va omplir ni molt menys el tea-
tre, va rebre, amb fredor, la proposta. I molt constipat
(la cronista no va poder escoltar algunes rèpliques
dels actors perquè a la veïna de butaca li van venir
uns estossecs descomunals), per la qual cosa és in-
ajornable que les entrades del teatre incloguin un ca-
ramelet de menta. La col·laboració dels tres centres
escènics va començar la temporada passada amb El
silenci del mar, que ha guanyat molts premis perquè,
ho sento pel Centre d’Arts Escèniques de Reus, era
millor que La vida lluny dels poetes. Per tant, 1-0 a
favor del centre de Terrassa, que va liderar la col·la-
boració l’any passat. Reus, de moment, en segona
posició. Veurem què faran la temporada que ve els de
Salt.

Tebis aplaudiments

la crònica

NATÀLIA BORBONÈS

L’actor Joan Massotkleiner, un dels protagonistes de
l’obra, en un dels moments dels assajos.

● La setzena edició d’An-
tiquari’s i el desè Saló
d’Art van tornar a obrir les
portes ahir a Fira de Reus,
després que ho fes el cap
de setmana passat. La fira
tancarà portes demà, un
dia en què es presentarà el
quadre que l’artista re-
usenc resident a les Filipi-
nes, Juvenal Sansó, del
qual el Saló d’Art exhibeix
una petita retrospectiva, ha

cedit al Museu d’Art i His-
tòria de la ciutat.

Aquest cap de setmana
no hi haurà la fira del disc
que es va organitzar l’an-
terior, tot i que a l’espai
que ocupava aquesta fira
està dedicat ara a la tercera
Trobada de Col·leccionis-
me. Així, demà els aficio-
nats hi podran intercanviar
peces de les seves col·lec-
cions particulars. Aquest
espai està obert a tothom,

tot i que bona part de les
persones que s’han posat
en contacte amb Fira de
Reus portaran col·leccions
de plaques de cava i de so-
bres de sucre. Durant la
Trobada de Col·leccionis-
me es repartiran també els
punts de llibre d’edició li-
mitada que ha creat Fira de
Reus amb la col·laboració
de l’associació de col·lec-
cionistes El Troc. Aquest
és el segon any que es fan

aquests punts de llibre nu-
merats, els quals enguany
recullen receptes antigues
proporcionades per res-
taurants de Reus i Tarrago-
na.

El saló Antiquari’s ocu-
pa una superfície de 3.000
metres quadrats i hi seran
presents 45 expositors en-
tre pintors, escultors, anti-
quaris i brocanters. El preu
de l’entrada és de dos eu-
ros.

El saló Antiquari’s de Reus tanca les
portes aquest cap de setmana
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