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CAMBRILS

L’Orquestra Allioli,
protagonista del Cap
d’Any a l’Ateneu Juvenil
■ L’Allioli Orquestra i un DJ ani-
maran la festa de Cap d’Any de
l’Ateneu Juvenil de Cambrils.
La revetlla, organitzada per
l’Ajuntament, començarà a la
una de la matinada i s’allargarà
fins a les sis. L’entrada anticipa-
da, que inclou una consumició,
es pot comprar per 10 € al Punt
d’Informació Juvenil de l’Ate-
neu o al Patronat de Turisme. El
preu a taquilla serà de 15 €.

TURISME

Els càmpings preveuen
una ocupació de fins
al 90% per Cap d’Any
■ L’Associació de Càmpings de
Tarragona i la Costa Daurada
preveu una ocupació de fins al
90% la nit de Cap d’Any. Durant
les festes de Nadal, el bungalou
és l’allotjament més sol·licitat,
especialment per les famílies
amb fills. De fet, registren de
mitjana un 40 % d’ocupació.
Aquest percentatge es dispara la
nit de Cap d’Any, dia en què ar-
riba fins a un 80 o un 90%.

CAMBRILS

Concert de Nadal de la Coral Verge del Camí
■ La Coral Verge del Camí de Cambrils, que compleix el seu 45è
aniversari, oferirà el tradicional concert de Nadal aquest diu-
menge. La cita començarà a les 8 del vespre i tindrà com a esce-
nari l’ermita de la Mare de Déu del Camí. L’actuació es dividirà
en dues parts. Primer actuarà el Cor Infantil i després serà el torn
dels cantaires de la Coral Verge del Camí. Interpretaran una breu
selecció de nadales i també obres de Häendel, Buxtehude i Char-
pentier. El concert acabarà amb un record al violoncel·lista ven-
drellenc Pau Casals, amb motiu del 40è aniversari de la seva mort.

MÒNICA JUST

- Per què fer un espectacle
centrat en l’estupidesa hu-
mana?
- Fa molt de temps que em va
caure a les mans un assaig d’un
professor italià, Carlo Maria
Cipolla, Les lleis fonamentals
de l’estupidesa humana. És un
volum brillantíssim, basat en
un humor intel·ligent i des-
tructiu. Una broma molt sana i
fonamentada. Utilitza fórmu-
les basades en la sociologia per
explicar qui són els estúpids i
quins comportaments tenen, a
més de subratllar que poden
ser més perillosos, fins i tot,
que la màfia.

-I qui són els estúpids?
- Sempre subestimem el nom-
bre de persones estúpides que
circulen pel món. Són capaços
de destrossar-te la vida, capgi-
rar tot el teu món de dalt a baix
però mai no en treuen res a
canvi. L’assaig és una reflexió
brillant entorn d’aquesta
qüestió.

- Fa molt de temps que el va
descobrir?

- Ja fa molts anys. Durant molt
de temps vaig estar buscant la
fórmula de treure-li la màxima
teatralitat possible, i final-
ment ho hem fet, junt amb la
Blanca Bardagil.

- Ha estat difícil?
- Va ser complicat fer el primer
esquema, però hem construït
l’obra a base d’improvisaci-
ons, que són l’element estre-
lla. Ens vam animar i vam pla-
nificar un espectacle per una
hora i quaranta minuts, però
vam haver de retallar perquè
era massa llarg.

- Ho fan en format de confe-
rència.
- És la manera de lligar-ho amb
el públic i aprofitar el tracte de
tu a tu. Es basa en un professor
famós que fa xerrades itine-
rants, però arriba tard i el seu
ajudant, un home singular i es-
trany, li pren el relleu.

- L’esborrapissarres.
- Sí, ha estat present en tantes
conferències que ja s’ho sap tot
de memòria. Aquest personat-
ge ens conduirà al seu món en-
tranyable, al del professor i al

de les seves tesis acadèmiques.
I ho vestim amb una esquizo-
frènia molt teatral, però singu-
lar, suau i sense incidències.

- L’obra es caracteritza per la
proximitat amb el públic.

- Ens dirigim directament a
l’espectador, i sembla que fun-
ciona. Ja portem vàries repre-
sentacions i la rebuda ha estat
positiva.

- El projecte coincideix amb
la seva participació a la sèrie
de TV3 La Riera...
- La Riera és la gran telenovel-
la del moment. Tinc un perso-
natge que fins ara ha estat bas-
tant positiu. Però mai no se
sap cap on tirarà, sempre es
compliquen les coses... És un
plaer formar part del projecte.

- Amb què es queda, teatre o
televisió?
- És difícil d’escollir. Són dos
mons molt diferents. El teatre
té els seus encants, permet la
possibilitat de gaudir del luxe
que representa treballar de tu a
tu, directament. Sense els es-
pectadors no som res.

- A més d’actor, és autor.
- Sempre que puc, treballo per
crear espectacles. M’agrada
fer propostes diferents, i per
això intento combinar les dues
vessants.

PERFIL | Ferran Rañé (Barcelona, 1950) és un actor de cine-
ma, teatre i televisió. Conegut pel seu paper a la telenovel·la
‘La Riera’ de TV3, demà (21 h) oferirà al Casal de Torredem-
barra l’espectacle ‘Estúpids’, dirigit per Blanca Bardagil.
L’obra aborda, des de la ironia, l’estupidesa humana.

‘Subestimem l’estupidesa’
ENTREVISTA | Ferran Rañé Actor

❞El teatre té els seus
encants i permet
el contacte directe
amb els espectadors

Ferran Rañé, durant la representació de l’obra ‘Estúpids’, dirigida per Blanca Bardagil. FOTO: CEDIDA
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