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● La primera coproducció
dels tres centres d’arts es-
cèniques de la Generalitat
que no són a Barcelona
(Terrassa, Reus, i Salt i Gi-
rona), El silenci del mar,
de Vercors, arriba avui
(21.30 h) al Teatre Bartri-
na de Reus, després d’ha-
ver-se estrenat a Terrassa i
haver fet estada a la sala
Muntaner i al Teatre de
Salt. La protagonitza, en-
tre d’altres actors, Pere Ar-
quillué.

El silenci del mar la va
escriure el 1941, en plena
ocupació alemanya de
França, Vercors, pseudò-
nim de Jean Bruller, que la
va concebre primer com a
novel·la breu, i en va fer
l’adaptació teatral el 1949.
Carles Martínez va fer ar-
ribar el text fa uns sis anys

a Miquel Górriz i Pere Ar-
quillué, que s’hi van inte-
ressar, i van veure fa poc la
possibilitat de posar-lo en
escena. L’obra explica la
història d’una família
francesa que es veu obli-
gada a acollir un oficial
nazi, i manté la seva resis-
tència per la via del silenci,
la qual cosa, per l’actor
protagonista de l’obra, Pe-
re Arquillué, que fa el pa-
per d’oficial, constitueix
«un cant a l’esperança»,
perquè demostra que «hi
ha maneres de resistir
efectives que no es basen
en la violència.» L’oficial
que encarna Arquillué pre-
senta una paradoxa ja que,
tot i la barbàrie nazi, es
tracta d’algú culte i edu-
cat: «És un personatge am-
bigu i contradictori, per-
què en el fons es tracta de

l’invasor, però sembla que
té un fons apreciable com
a persona i intel·lectual. És
un home molt ben educat,
culte, un pèl ingenu, que
creu que ajuntant els dos
països faran una gran Eu-
ropa, però quan veu el que
els seus mateixos com-
panys fan, no li queda cap
altra opció que anar a mo-
rir.» De fet, per a l’actor,
aquesta paradoxa ha estat
el més complicat a l’hora
d’afrontar el personatge
perquè aquest sigui autèn-
tic: «Ha estat difícil acon-
seguir que la bonhomia fos
certa, que no fos un posat
forçat per guanyar-se la
gent, sinó que realment ell
és així. És complicat per-
què diu alguna cosa que
sembla monstruosa, tot i
que sigui tan educat, culte,
amable i raonable, fins a

cert punt.»
L’actor explica que cada

nit l’oficial, que té una lleu
coixesa, davant el silenci
dels seus amfitrions (Mí-
riam Alamany i Xicu Ma-
só), engega els seus solilo-
quis sobre temes diversos,
com ara l’art, la música, la
literatura, alguns paisat-
ges, o evocant el seu lloc

de naixement i, tot i que
aparentment l’oncle i la
neboda que habiten la casa
no responen, entre l’ofi-
cial i la dona s’estableix
alguna mena de vincle que
l’oncle, que és el narrador,
observa amb preocupació,
però que el silenci, que al
final és el guanyador, es-
clafa sense remei.
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El Teatre Bartrina presenta avui
«El silenci del mar», de Vercors

L’oficial nazi que interpreta Arquillué i els seus amfitrions
forçats, l’oncle i la neboda. / ORIOL DURAN.

La coral Verge del Camí
ha intentat que aquest cicle
inaugural permeti gaudir
de la versatilitat de l’espai.
Per aquesta raó s’han pro-
gramat espectacles o acti-
vitats diverses «per tal que
tothom trobi una activitat
del seu gust i s’acosti a la
cripta a participar d’algu-
na d’aquestes activitats i
conèixer l’espai».

El cicle, doncs, s’obre
amb el recital líric Panta-
lons i faldilles, en el qual
Inés Moraleda i Josep Su-
rinyac interpretaran obres
de Haendel, Mozart,
Gluck, Gounod, Bizet,
Massenet, Satie i Rossini,
El segon concert es convo-
carà el 31 de maig (22.00) i
estarà dedicat al jazz, en
concret a la música de Co-
le Porter, amb l’actuació
de Tarragona Hot Trio,
grup format per Xavier Pié
(saxo soprano), John Style
(piano) i Quim Solé (bate-
ria). El primer cap de set-
mana de juny estan previs-
tes dues propostes. Per una
banda, el dia 7 (19.00) hi
haurà la conferència Es-
coltem quan sentim músi-
ca, que impartirà el com-
positor i director del Festi-

val Nous Sons de l’Audi-
tori de Barcelona, Josep
Maria Guix; i per una altra
banda, el dia 8 (20.00) es
projectarà la pel·lícula
L’heroi del riu, de Buster
Keaton, que anirà acom-
panyada per la música que
interpretaran en directe
Carles Robert (piano) i

Miquel Àngel Marín (cla-
rinet).

El 22 de juny la cripta de
l’ermita obrirà les portes
als infants a les sis de la
tarda, amb la programació
de l’espectacle de l’Audi-
tori de Barcelona El poble
de vent i de fusta. El con-
cert, recomanable per a

nens i nenes a partir de dos
anys, està interpretat per
sis músics amb clarinets,
flautes de bec i travesse-
res, oboè i fagot, que inter-
preten músiques de dife-
rents estils i èpoques. El
cicle el tancarà el 24 de ju-
ny (20.00) el violoncel
d’Oriol Aymat, amb un

programa que inclou Els
sis preludis de J.S. Bach i
la Suite de B. Britten.

Amb aquest cicle, i els
propers que organitzarà,
l’associació coral Verge
del Camí vol difondre les
característiques de la crip-
ta de l’ermita, de la qual
diu: «Probablement serà
una de les millors sales de-
dicades a la música de
cambra de tota la circum-
scripció de Tarragona. Des
de la coral treballarem
també per ser un referent a
Catalunya».

La cripta de l’ermita té
una acústica excel·lent, tal
com han reconegut músics
i professionals del sector
que han pogut gaudir d’al-
guna de les proves que s’hi
han realitzat durant els
darrers mesos. Les obres
han permès millorar
l’existent abans de la re-
modelació, que ja era una
característica apreciada
per molts músics. La sala
té un aforament d’entre
150 i 180 persones depe-
nent de la disposició de
l’escenari i disposa d’ins-
tal·lacions per realitzar di-
ferents tipus d’espectacles
i enregistraments.

Un recital líric obre el cicle inaugural
de la cripta de l’ermita de Cambrils

Les activitats, que inclouen quatre concerts, una conferència i una pel·lícula, comencen demà

Un moment de la inauguració, el 12 d’abril, de la cripta remodelada. / DIMAS BALAGUER

● El recital líric Pantalons i faldilles que inter-
pretaran la mezzosoprano Inés Moraleda i el
pianista Josep Surinyac encetarà demà (20.30)
el cicle inaugural de la cripta de l’ermita de

NATÀLIA BORBONÈS / Cambrils Cambrils, que es va reobrir al públic el dia 12
d’abril després de les obres de remodelació que
s’hi van fer. El cicle, que inclou quatre concerts
a més d’una conferència i una pel·lícula, es
desenvoluparà fins al 24 de juny i serà la prime-

ra programació estable que es fa a la cripta de
l’ermita després de la restauració. L’espai el
gestiona l’associació coral Verge del Camí en
conveni amb l’Ajuntament i la parròquia de
Santa Maria de Cambrils.

Ajornat
l’espectacle de
Carles Santos i
Adam Raga
● Ulldecona. L’especta-
cle Ebrofalia copulati-
va, que el músic Carles
Santos i el campió
mundial de trial indoor
Adam Raga havien de
representar demà al
pont de l’Olivar del riu
Sénia, s’ha ajornat fins
al 27 de juliol. Segons
ha informat la Manco-
munitat de la Taula del
Sénia, organitzadora de
l’acte, l’ajornament és
degut al pronòstic de
pluja que hi ha per de-
mà. Ebrofalia copulati-
va és l’espectacle que
Santos i Raga van pre-
sentar l’any passat a la
Fira del Llibre de
Frankfurt. El músic de
Vinaròs i l’esportista
d’Ulldecona l’havien
de representar demà al
riu Sénia, el punt limí-
trof entre el País Valen-
cià i Catalunya. / EL

PUNT

Torna «Pulcinella
i la nit de Sant
Joan» a Cal
Massó de Reus
● Reus. La companyia
de titelles Pa Sucat tor-
na a posar avui en esce-
na (12.00 i 18.00) al
centre d’art Cal Massó
de Reus l’espectacle
Pulcinella i la nit de
Sant Joan, després que
ja el representés al ma-
teix espai el mes de no-
vembre passat i al Tea-
tre Fortuny, al febrer. El
muntatge, que Pa Sucat
ha coproduït amb la
companyia italiana Ar-
rivano del Mare, pre-
senta el personatge de
Pulcinella immers en la
tradició popular que en-
volta la festa de Sant
Joan als Països Cata-
lans. / EL PUNT

Alumnes de
música de
Cambrils toquen
avui a Reus
● Reus. Alumnes de
l’escola municipal de
música de Cambrils
protagonitzaran avui
(19.00) a El Círcol de
Reus el concert del 8è
Cicle de Joves Prome-
ses, que organitza l’As-
sociació de Concerts de
Reus. Els alumnes in-
terpretaran Carta als
Mags d’Orient, de Jor-
di Domingo; i L’arca
de Noè, de David Nel·lo
i Xavier Montsalvat-
ge. / EL PUNT


