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CRISTINA VALLS 

Dues grans veus poblaran l’es-
tança del Teatre Fortuny di-
marts, 5 d’abril, a partir de les 
21 hores amb el recital The last 
Henry V, el qual s’emmarca dins 
el Cicle Grans Mestres a Escena.  

Darrere els escenaris i en ple 
assaig, els dos artistes s’han po-
sat sota les ordres del director 
artístic del cicle, en Francesc 
Cerro-Ferran, que va destacar 
ahir que «la gran professionali-
tat i la il·lusió per poder oferir tots 
els matisos possibles de cada 
personatge, han fet que Camilo 
García i Sergio Caballero s’ha-
gin entregat en cos i ànima des 
del minut zero». 

Pel que fa al treball d’aquest 
darrer mes, Cerro va destacar 
«el treball dels aspectes més psi-
cològics i la dimensió més his-
tòrica de cada personatge», com 
també altres aspectes de dicció 
dels personatges, «tant l’emo-
cional com la interpretativa». 

Pel que fa a la substitució de 
José F. Mediavilla per Sergio Ca-
ballero, el director aporta que 
«en absolut ha suposat cap can-
vi. En qüestions d’intensitat, 

maduresa i capacitat de transmis-
sió de la força del personatge 
d’Enric V, en Sergio Caballero, 
demostra amb escreix el seu 
mestratge i la seva indiscutible 
força damunt l’escenari». 

El públic assistent a l’acte es 
trobarà amb un drama històric 
on la parella de dobladors trac-
tarà temes tan transcendentals 
com la legitimitat de la guerra 
o la justícia. 

«Un dels drames èpics més 
importants de William Shakes-

peare. Clarament patriòtic», de-
talla Cerro, i esmenta Harold 
Bloom, que va emmarcar la his-
tòria d’Enric V com un «perso-
natge irresistible ple de contra-
diccions, un home que ha enter-
rat la seva espontaneïtat i enginy 
per renéixer i créixer en ambi-
ció, fredor i crueltat». 

Resposta del públic 
Sobre la trajectòria del Cicle de 
Grans Mestres del Teatre For-
tuny, el director artístic va des-
tacar que «els dos recitals ante-
riors han rebut molt bones crí-
tiques a escala nacional». 

Amb motiu del quart cente-
nari de l’Any Shakespeare, Cer-
ro realitzarà per al dijous 5 de 
maig un col·loqui sobre el dra-
maturg a la Biblioteca Nacional 
de Catalunya amb l’actor Ser-
gio Caballero.

TEATRE ■  E L  R E C I TA L  E S  FA R À  A Q U E ST  D I M A RT S,  5  D ’A B R I L ,  A  L E S  2 1  H O R E S

El  Teatre Fortuny reviurà la figura 

d’Enric V als escenaris

Imatge dels dos protagonistes del recital ‘The last Henry V’ del Cicle 
Grans Mestres a Escena al Teatre Fortuny. FOTO: CEDIDA

Els dobladors Camilo 
García i Sergio 
Caballero encarnaran 
l’adaptació que pretén 
fer reflexionar el 
públic reusenc

Es tracta d’un dels 
drames històrics 
més importants del 
dramaturg William 
Shakespeare

LABORAL ■  L’A CO R D  T É  U N A  D U R A D A  D ’ U N  A N Y  I  H I  H A  L’ O P C I Ó  D E  P R Ò R R O G A

Signen un conveni per impulsar  

la formació i l’ocupació a la ciutat

■ Impulsar el desenvolupament 
del territori impulsant accions 
de formació i qualificació pro-
fessional i ocupació.  

Aquest és l’objectiu del nou 
conveni signat ahir, dijous, 31 
de març, per la presidenta de 
l’Il·lustre Col·legi Professional 
de Graduats Socials de Tarrago-
na, Anna Maria Asamà; la regido-
ra d’Ensenyament en qualitat de 
vicepresidenta de la Fundació 
IMFE Mas Carandell, Maria Do-
lors Sardà, i el regidor de Medi 
Ambient i Ocupació, Daniel Ru-
bio, que va anar en qualitat de pre-
sident de l’IMFE Mas Carandell.  

Pel que fa a la valoració del re-
gidor Daniel Rubio, l’ampliació 
col·laborativa «amb nous agents 
del territori és una estratègia clau 
per reforçar encara més el paper 
de Mas Carandell en matèria de 

formació i ocupació al Camp de 
Tarragona». A més, destaca que 
el conveni amb el Col·legi «per-
metrà eixamplar el seu ventall de 

serveis a noves especialitats em-
presarials». L’acord té una dura-
da d’un any, sens perjudici amb op-
ció prorrogable. –C. V.

Moment de la signatura del conveni entre el Col·legi Professional de 
Graduats Socials de Tarragona i Mas Carandell. FOTO: CEDIDA.

CULTURA ■  A L  PA L AU  B O FA R U L L  F I N S  A L  2 8  D ’A B R I L

El fotògraf Albert Nel·lo  

mostra retrats d’artistes

■ El fotògraf Albert Nel·lo (Tar-
ragona, 1955) va estrenar di-
jous al Palau Bofarull de la Di-
putació de Tarragona un recull 
d’instantànies. La mostra, ano-
menada Ànima, estarà oberta 
al públic fins al 28 d’abril.  

Es tracta d’un treball molt 
personal, on es mostra un pe-
riple emotiu de moments irre-
petibles. En aquest cas els pro-
tagonistes que apareixen en pri-

mer pla són artistes del teatre 
gestual del festival del Trape-
zi, el Cos i la fira de Teatre de 
Tàrrega. A les fotografies exhi-
beixen un gest transcendent i 
una imatge que mostra la seva 
pròpia ànima. L’exposició cons-
ta d’un total de 25 fotografies 
en blanc i negre.  

Pel que fa als horaris de vi-
sita, es podrà veure d’11 a 13 ho-
res i de 17 a 20 hores. –C. V.

Un de les assistents a l’exposició fotogràfica d’Abert Nel·lo al  
Palau Bofarull. FOTO: CEDIDA

EDUCACIÓ 

La UV celebrarà el  

12è Fòrum d’Ocupació 

Universitària 

■ La URV organitzarà per al 6 
d’abril el XII Fòrum d’Ocupa-
ció Universitària, on es presen-
tarà a partir de les 11 hores el 
Programa ‘Singular Talent’ de 
Garantia Juvenil i es mostrarà el 
projecte d’investigació que per-
met descobrir el talent de les 
persones anomenat AS AVA-
TAR. La inauguració oficial ani-
rà a càrrec del Jordi Tous. –C. V. 

SEGURETAT 

Reus registra menys 

delictes per quart any 

seguit 

■ La Junta Local de Seguretat de 
la ciutat reunida ahir divendres 
va anunciar la rebaixa de fets 
delictius un 12,8% el 2015 respec-
te al 2014. Segons l’Ajuntament, 
representa prop de 1.000 fets 
menys. Es van registrar quanti-
tativament que a 2015 es van 
calcular 7.975 casos denunciats 
i al 2015 6.955. Van concloure 
que Reus era més segur. –C. V.

TEATRE 

‘Microporno per calés’, aquesta nit al Teatre 

Bartrina 
■ La companyia Tebac (Teatre Estable del Baix Camp) represen-
ta aquesta nit, a les 21 hores, al Teatre Batrina, l’obra Micropor-
no per calés de Pablo Álvarez i amb la direcció de Mònica Chica. 
L’obra, a més a més, també es podrà veure demà diumenge a les 
18 hores al mateix Bartrina. El repartiment de l’espectacle in-
clou els actors Marta Llorens, Isabel Lorenzo, Quim Prats i Jor-
di Gómez. –C. V.

ESPECTACLE 

Dijous comença una nova edició de la Mostra 

de Teatre Reus-Baix Camp 
■ El dijous dia 7 d’abril, el Teatre del Col·legi Mare Molas acull 
les primeres representacions de la nova edició de la Mostra de 
Teatre Reus-Baix Camp. Els centres Els Ganxets i Rosa Sensat 
representaran les obres El Petit Príncep i De què fa gust la llu-
na? Les representacions s’allargaran fins al pròxim 20 d’abril i 
comptaran amb la participació de diferents escoles de la ciutat. 
–C. V.


