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Margarida
Aritzeta i Jordi
Folck presenten
els seus llibres

LITERATURA

■ L’escriptor reusenc Jordi
Folck i l’escriptora de Valls
Margarida Aritzeta presen-
ten avui les seves novel·les en
un acte públic que tindrà lloc
a l’Abacus de Reus (raval de
Santa Anna, número 48) a par-
tir de les 19 hores. Jordi Folck
és l’autor de l’obra Ningú és
un zombi!, finalista a la dotze-
na edició del Premi Barcano-
va de Literatura Infantil i Ju-
venil, mentre que Margarida
Aritzetaésl’autoradelanovel·la
La nit de la papallona, guanya-
dora d’aquest mateix reconei-
xement.

El Premi Barcanova de Li-
teratura Infantil i Juvenil es-
tà destinat a fomentar la cre-
ació literària en llengua cata-
lana, adreçat específicament
als lectors infantils i juvenils
de tots els territoris de parla
catalana. En aquesta dotzena
edició s’hi van presentar 58
obres: 35 en la modalitat in-
fantil i 23 en la juvenil.

PARTICIPACIÓ

Curs de construcció i
programació de robots
Lego Mindstrom
El taller se celebra avui al
Casal de Joves de la Palma a
partir de les 17.30 hores. El
curs, dirigit a joves d’entre
12 i 16 anys, es repetirà els
dies 3, 10 i 24 d’abril a la ma-
teixa hora.

REDACCIÓ

El Teatre Bartrina dóna el tret de
sortida a la temporada de prima-
vera aquest dissabte, 29 de març
(21 hores) amb l’espectacle de
dansa B.Flowers, de Marta Ca-
rrasco. Es tracta de tot un cant a
la vida a partir de la flor com a
símbol i metàfora d’allò que per-
viu i d’allò que mor. L’espectac-
le intenta reflexionar sobre el pas
del temps i la temporalitat de la
bellesa passatgera. Els intèrprets
són la mateixa Marta Carrasco,
Anna Coll i Majo Cordonet. El
muntatge és una coproducció del
CAET-Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa, el CCVV-Centre Cul-
tural Vilanova del Vallès i el Fes-
tival Temporada Alta de Girona.

Tot just l’endemà, a les 18.00
h, arriba al Bartrina Red Pontiac,

de Pere Riera, amb Míriam Iscla
i Cristina Cervià.

Red Pontiac és un text semifi-
nalista del Primer Torneig de Dra-
matúrgia Catalana, organitzat a
Temporada Alta 2011, i és una pro-
ducció de Sala Trono i Tempora-
da Alta 2012. L’autor, Pere Riera,
es va donar a conèixer al gran pú-
blic amb Lluny de Nuuk (TNC,
2010) i a Red Pontiac presenta una
història tragicòmica en què re-
trata els neguits i les peripècies
de dues mares de fills encara ado-
lescents que expressen sobre l’es-
cenari les contradiccions d’una vi-
da atapeïda de compromisos, as-
piracions frustrades i dubtes.

Abonaments a la venda
Els espectacles inclosos en l’abo-
nament de primavera són els se-
güents: B.Flowers, Red Pontiac,
Maridos y mujeres (26 d’abril) i
Autorretrato de un joven capita-
lista español (15 de maig). El preu
de l’abonament és de 49 € (s’apli-
ca un 30% de descompte en el
preu individual de cada espec-
tacle). Les entrades i els abona-
ments es poden adquirir a la ta-
quilla del teatre (de dimarts a di-
vendres de 18.00 a 20.00 h). Les

entrades també es poden acon-
seguir a la plana webwww.teatre-
bartrina.cat.

A més d’aquests espectacles
inclosos a l’abonament, també
es podran veure al Teatre Bartri-
na els espectacles: concert de
Joan Masdéu presentant el seu
nou disc Dissabte (12 d’abril), El
vestit nou de la Caputxeta amb bo-
tes (espectacle infantil, 13 d’abril),
concert del grup Mishima, pre-

sentant el seu nou disc L’ànsia
que cura (27 d’abril), concert de
Fito Luri, que presentarà el seu da-
rrer treball 1440 Biorritmes i una
taula on hi pot seure tothom (3 de
maig), Migdalia Hechevarría. El
bolero de Cuba (24 de maig) i Tel-
va Rojas & Jamboree Big Latin
Band & José Luis Cortés El Tos-
co (25 de maig).
■ ■ ■
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El Bartrina obre
temporada amb
l’espectacle de
dansa ‘B.Flowers’

Imatge promocional de l’espectacle de dansa ‘B.Flowers’, que es podrà
veure aquest dissabte al Teatre Bartrina. FOTO: DT

Serà dissabte, a les 21
hores. L’endemà serà
el torn de ‘Red
Pontiac’, semifinalista
del Torneig de
Dramatúrgia Catalana

FITXA TÈCNICA
Obra: Iaia!
Autor i director: Roger Peña
Intèrprets: Montserrat Carulla,
Aleix Peña i Katia Klein
Representació:
Dimarts, 25 de març
Lloc: Teatre Fortuny

■ 57 anys després que debutés
com a actriu de teatre, Montserrat
Carulla puja per darrera vegada
dalt dels escenaris per interpre-
tar Iaia!, l’obra que el seu fill Ro-
ger Peña ha dissenyat pensant en
ella. L’espectacle, que es va es-
trenar el 19 de gener al Teatre Ro-
mea de Barcelona, ha passat ja
per diferents sales de Catalunya
i, finalment, dimarts i dimecres

passat en gaudíem al Teatre For-
tuny de Reus.

La iaia Xesca (Montserrat Ca-
rulla) és la típica àvia toca-nassos.
No es talla ni un pèl i, si creu que
se t’ha de posar a lloc, és la típi-
ca que te’n diu quatre de fresques
a la cara i es queda més ampla que
llarga. Sense malícia, és clar. Això
sí, no se t’acudeixi dir-li res a ella
perquè s’ho prendria com una
ofensa i es quedaria amb l’orgull
tocat. Àvies, ja se sap. Un dia es
queixen de la seva mala memòria
i l’endemà treuen les dents si in-
sinues que no s’acaben d’orien-
tar del tot. Aquesta iaia, a més,
no viu sola. Comparteix pis amb
el seu nét, en Josep (Aleix Peña),
que dorm al menjador de casa

l’àviaimalgrataixòconvidaelsseus
rotllets a passar la nit. L’obra, que
precisament comença amb un
moment d’aquests ‘noi coneix
noia i se’n van al llit’, és una ba-
rrejaentrecomèdiad’embolicidra-
ma. El guió és generós amb les
rèpliques de la iaia, les més di-
vertides de tota l’obra. El Josep,
en canvi, sembla que visqui dalt
d’una muntanya russa d’emo-
cions: passa de l’alegria a la pena
en qüestió de segons. La clau per
entendre’l és descobrir el secret
que amaga, força previsible des de
bon principi. L’encarregada d’es-
tirar del fil i destapar el misteri és
la Silvia (Katia Klein), el rotllet del
Josep aspirant a parella formal.
És la típica ‘pija’ immadura que es
creu tota una dona feta i dreta,
però que en realitat està plena de
dubtes.

Tots tres personatges són força
plans, estereotipats i el guió una

mica fluix si el comparem amb
l’anterior obra de Roger Peña, el
thriller polític Poder absoluto.
Però, és clar, són productes de
temàtiques molt diferents. Iaia!
està bé per riure i això és el que no
parava de fer el públic. No hi ha
una obra millor per acomiadar-se
del teatre que aquesta, dirigida
pel seu fill i acompanyada pel seu
nét a dalt de l’escenari, interpre-
tant una iaia que en certs aspec-
tes és molt Carulla: irònica, pers-
picaç, una dona que no es mosse-
ga la llengua i que parla clar i català.

Sí, perquè la Carulla s’ha decla-
rat obertament independentis-
ta i ha defensat públicament en di-
verses ocasions la llengua i la cul-
tura catalana. Dimarts passat no
va fer una excepció. Va dedicar
unes paraules al ministre d’Hi-
senda, Cristóbal Montoro, i ac-
te seguit va alçar la ma, mostrant
quatre dits que representaven la
senyera. D’aquesta manera es va
guanyar un parell de tandes més
d’aplaudiments, que sumades a les
tres anteriors, van corroborar
l’afecte que el públic sent per ella.

La Carulla s’acomiada del Fortuny
El teatre reusenc s’ha omplert dues nits per
veure ‘Iaia!’, l’última obra que Montserrat
Carulla representa abans de retirar-se.
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Un moment de la representació de ‘Iaia!’. FOTO: ALBA MARINÉ


