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TARDOR LITERÀRIA DE TARRAGONA

Eva i Maria (Mercè An-
glès i Anna Güell) seran
les guies del viatge que
proposa Anem a fer una
musa, des dels més antics
trobadors del segle XII
fins a l’actualitat. Les dues
actrius traslladaran el pú-
blic als diferents paratges
històrics, des de l’Occità-
nia dels trobadors que can-
taven amor cortès, fins a
l’espiritual Mallorca gòti-
ca, i a una València que al
segle XV va beure de l’hu-
manisme florentí més que
qualsevol altre racó del
país. Els responsables de
la companyia Q Ars Teatre
apunten que «la sorpresa
final del viatge serà el ca-
baret barroc d’Eva i Maria
i el descobriment d’una
poesia autòctona impreg-
nada de l’esperit decadent
de l’època, influenciada
pels poetes castellans però
que conserva el toc autòc-
ton de la tradició catala-
na».

L’espectacle, que es po-
drà veure dissabte a dos
quarts de deu del vespre al
Teatre El Magatzem de
Tarragona, també vol des-
cobrir el llarg camí recor-
regut per les dones poetes-
ses: «La història ha tingut
molts punts de ceguesa
respecte al paper de la do-
na. Així, per exemple, ex-
posem un dels fenòmens
més extraordinaris de la

història de la literatura ca-
talana: enmig del món me-
dieval europeu essencial-
ment masculí, on la dona
és considerada un peó de
l’home, sorgeix a Occità-
nia el fenomen sorprenent
de les trobairitz, dones
aristòcrates, propietàries
de terres, escriptores d’uns
poemes cantats fascinants
on explicaven, sense cen-
sures i amb una sensualitat
sorprenent a l’edat mitja-
na, els seus sentiments i
desigs vers els seus amants

(no els seus marits).»
Els responsables del

muntatge s’han basat en
les antologies fetes per Jo-
sep Maria Castellet, Joa-
quim Molas, Isidor Cònsul
i Llorenç Soldevila, i tam-
bé «en la collita pròpia que
al llarg dels anys hem anat
recopilant com a antologia
personal».

«La nostra iniciativa de
fer de tot aquest recull un
espectacle va sorgir per-
què hem pres consciència
del poc material actiu que

hi ha. El que trobem, dels
trobadors a Ausiàs March,
és l’excel·lent feina que
han fet els nostres cantau-
tors, però pocs són els que
s’han atrevit a dir-los i
som conscients de les difi-
cultats que això suposa»,
apunten els membres de Q
Ars Teatre.

Per això, fan arribar
aquests poetes al públic
«de la manera més lúdica,
teatral i sorprenent, sense
posar límits en els recursos
teatrals».

La companyia Q Ars Teatre proposa
un viatge per la història de la poesia
catalana des del segle XII fins ara
L’espectacle «Anem a fer una musa» es presentarà dissabte a El Magatzem

La companyia Q Ars Teatre, en un altre espectacle, Suplicants. / M.R.

● Les actrius Mercè Anglès i Anna
Güell seran les guies d’un viatge per
la història de la poesia catalana que
es podrà fer dissabte a dos quarts de

CARINA FILELLA / Tarragona deu del vespre al Teatre El Magat-
zem, de Tarragona. Es tracta de l’es-
pectacle Anem a fer una musa, creat
per la companyia Q Ars Teatre i diri-
git per Rafael Duran. La dramatúrgia

es basa en els primers poemes de
l’edat mitjana fins al desconcert del
barroc i dóna protagonisme al tracta-
ment de les dones en la societat cata-
lana de les diferents èpoques.

Carol López mostra demà al Metropol
el seu gran èxit, «Germanes»
● Tarragona.  «Germanes neix amb la intenció de
parlar de la mort a través de la vida.» Aquesta és la
declaració d’intencions de Carol López, dramatur-
ga i directora de la peça que es podrà veure demà al
Teatre Metropol de Tarragona (21.30 h). Germanes
es va estrenar amb gran èxit el març passat a La Vi-
llarroel. El dia de la presentació a Barcelona, Carol
López va explicar que a Germanes fa un gir al dra-
ma «fins a dur-lo a la comèdia negra». Les germa-
nes de la peça són Maria Lanau, Montse Germán i
Aina Clotet. Les tres viuen la mort del pare, que és
el fet que marca l’inici de la peça, estructurada en
un pròleg, dos actes i un epíleg. En el primer acte es
produeixen des de baralles fins a situacions còmi-
ques surrealistes, mentre que l’acció del segon acte
transcorre un any després de l’enterrament i sempre
a la cuina de la casa. L’espectador també coneixerà
la mare de les tres germanes (Amparo Fernández)
–qualificada com la sorpresa de l’espectacle–, el
fill de la més gran (Marcel Borràs) i el promès de la
mitjana (Paul Berrondo). La peça pren el planteja-
ment inicial de Les tres germanes de Txèkhov, i ai-
xò no és més que una picada d’ullet envers un dels
referents de l’autora i directora. Un dels mèrits que
s’atribueix a Carol López és l’agilitat dramatúrgica
de l’obra, que passa d’una situació dramàtica a una
altra i provoca el riure de l’espectador, amb escenes
breus i diàlegs enginyosos que fan que tot flueixi
amb una extrema naturalitat. / EL PUNT.

Oasi programa per dimarts una
conferència sobre la «Ciberliteratura»
● Tarragona. L’organisme Oasi ha organitzat per di-
marts la conferència Ciberliteratura: l’última fron-
tera de l’escriptura?, que serà a càrrec de Laura
Borràs Castanyer, directora acadèmica del màster
en estudis literaris en l’era digital (UOC). Durant
l’acte, que tindrà lloc a la Cambra de Comerç, In-
dústria i Navegació de Tarragona, es donarà a co-
nèixer el veredicte del dotzè premi Tinet de narrati-
va curta per internet. D’altra banda, el programa de
la Tardor Literària també inclou pel mateix dia, al
Museum Cafè (19.30 h), l’activitat Literatura i vi,
que serà a càrrec de Roser Vernet (Centre Quim So-
ler del Molar) i Montse Nadal (URV). Durant l’acte
es presentarà el vi La Fuina (celler dels Pins Vers,
DO Priorat). / EL PUNT.

La biblioteca de Torreforta ofereix un
taller de creació literària
● Tarragona. La biblioteca pública de Torreforta ha
organitzat per avui el taller de creació literària Mil
històries per escriure, adreçat a nens i nenes de més
de 8 anys. El curs començarà a dos quarts de sis de
la tarda. / EL PUNT.


