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C artes d’amor, de pertor-
bacions, de suïcidi, eròti-
ques, cartes inclassifica-

bles... és el que contenen les 9
maletes que Mercè Sampietro i
Eduard Iniesta obrien diumen-
ge al Teatre Bartrina de Reus.

Els personatges havien de lle-
gir totes les cartes i buscar entre
elles les vint-i-dues paraules ama-
gades que, capgirades, donarien
sentit a un missatge ocult. Cal-
drà resoldre el misteri per acon-
seguir els 250.000 dòlars en dia-
mants que una solterona assassi-
nada havia deixat en herència a
la seva neboda, la ballarina d’es-
triptis Brenda. Una prova compli-
cada per a la jove, que es presen-
ta com una noia poc aficionada a
la bona literatura, a qui només li
agrada llegir novel·la rosa.

L’argument recorda força el
famós joc de taula La herencia de

la tía Agata, però serveix només
per embolcallar les històries que
diferents personatges de fama
universal relataven en les seves
cartes personals. L’actriu Mercè
Sampietro les llegeix i és a través
de la seva interpretació que conei-
xem moments crucials de les vi-
des de Gandhi, Freud, Frida Kha-
lo, Jack l’Esbudellador, Joyce,
Einstein, Lluís Companys,
Txèkhov o Virginia Wolf, entre
d’altres.

Descobrim, per exemple, una
Marilyn Monroe afligida i depri-
mida en una carta que va escriu-
re un any abans de suïcidar-se. I
en la línia de l’anterior produc-
ció en què participaren Sampie-
tro i Iniesta, Sensualitats, trobem
la correspondència eròtica que
Josep Pla mantenia amb la seva
amant Aurora. També escoltem
les paraules d’admiració que Fran-

co enviava a Hitler, l’única carta
que s’estripa a l’escenari. Per fer-
ho més dolç, intens o dramàtic el
músic i compositor Eduard Inies-
ta toca la guitarra i l’harmònica

o canta, en alguna ocasió, acom-
panyat per la veu clara i potent
de Mercè Sampietro, que té molt
d’art cantant cobla. Fantàstica,
magnífica en la seva interpreta-
ció, l’actriu entra i surt dels per-
sonatges sense necessitat de can-
viar d’imatge. Vestida de carrer i
en una escenografia austera.

Nou maletes, un parell de tam-
borets i làmpades per donar un
toc d’intimitat a l’escena és tot
el que hi ha a dalt de l’escenari, a
més, és clar, dels instruments i
de les paraules amagades que pen-

gen al teló de fons. Una obra li-
terària i musical molt recomana-
ble dirigida per Joaquim Oris-
trell, el qual fent broma va expli-
car als mitjans quan s’estrenava
l’obra que l’actriu l’havia ‘enredat’
per dirigir 9 maletes.

Fitxa tècnica
Obra: ‘9 maletes’
Direcció: Joaquim Oristrell
Representació:
diumenge, dia 13 d’octubre
Lloc: Teatre Bartrina
Espectadors: ple
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Mercè Sampietro i Eduard Iniesta
han de desxifrar un missatge ocult
rere 9 maletes plenes de cartes.
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Mercè Sampietro i Eduard Iniesta, diumenge passat, sobre l’escenari del Teatre Bartrina. FOTO: MARIA VALLVÉ

❞Sampietro entra i surt
dels personatges
sense necessitat
de canviar d’imatge
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La Galeria Anquin’s inaugura ‘Basat
en fets reals’, del pintor Xavier Rodés
■ La Galeria Anquin’s de Reus in-
augura aquest divendres, 18 d’oc-
tubre, l’exposició ‘Basat en fets re-
als’, de Xavier Rodés (Barcelona,
1971). Es tracta d’un artista amb
una llarga trajectòria en galeri-
es del país com la Sala Parés o An-
sorena i en galeries de França,
Nova York o Boston; realitza la
seva primera individual a An-
quin’s.

Pintures que es basen en la re-
alitat com el mateix títol ens in-
dica, però que van molt més en-
llà i ens transporten a indrets
d’una bellesa insòlita, on la llum,
els colors i la composició esde-
venen protagonistes. Filtra la re-
alitat fins que obté un paisatge
essencial, gairebé poètic però
d’una precisió exquisida. Les

obres de Xavier Rodés delaten la
seva admiració per la pintura
americana, ens captiven per la
seva sinceritat i ens proporcio-

nen una sensació de retrobament
amb la pintura. L’exposició es pot
visitar a la Galeria Anquin’s fins
al 23 de novembre de 2013.

Imatge de l’obra ‘Andròmines Shop’, de Xavier Rodés. FOTO: DT
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Usuaris del Pere Mata
exposen les seves obres
■ Les obres de Vicent Van Gogh
són la inspiració de les pintu-
res fetes per usuaris del Grup
Creatiu de la Unitat de Rehabi-
litació Hospitalària de l’Insti-
tut Pere Mata, que es podran
veure en l’exposició ‘Diferents
punts de vista, una mateixa re-
alitat: Van Gogh’. Las mostra
s’inaugura avui (17.30 hores),
al Centre Cívic Mestral del bar-
ri Gaudí. L’acte comptarà amb
la presència de la regidora de
Participació i Ciutadania de
l’Ajuntament de Reus, Àngela
Tello.

L’exposició col·lectiva in-
clou pintures de 20 usuaris del
Grup Creatiu, realitzades amb
tèmpera, aquarel·la, ceres, reto-
ladors i colors de fusta. El tre-

ball més artístic s’ha comple-
mentat amb un treball sobre el
pintor Van Gogh, per conèixer
la seva vida i les seves obres. Els
usuaris del Grup han realitzat
una intensa cerca sobre la vida
i l’obra del famós pintor neer-
landès.

L’exposició es podrà visitar
al Centre Cívic Mestral (avin-
guda de Barcelona, número 6)
fins al 12 novembre, i a partir
del 13 de novembre i fins al 12
de desembre es podrà veure al
Centre Cívic Ponent. L’últim
centre cívic que acollirà l’expo-
sició és el Llevant, del 13 de de-
sembre al 12 de gener de 2014.
Aquesta és la segona exposició
col·lectiva que realitza aquest
grup d’arteràpia.


