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l somni d’una nit d’es-
tiu de Shakespeare és
l’última obra que ha
escollit el follet del

somni interpretatiu del nostre
poble. El director del GTR, des-
prés de trenta-cinc anys de so-
mieig i passió pel teatre, al llarg
dels quals l’ha acompanyat l’ad-
miració del públic i el respecte
per l’obra ben feta, ha anunciat
que en deixa la direcció. 

No havien representat mai cap
obra del dramaturg anglès, i l’es-
cenificaren els dies 27, 28 i 29 de
maig al Teatre Municipal de la
nostra població, en una versió
lliure d’Ignasi Tomàs. L’incansa-
ble fetiller dels anhels i les emo-
cions rosinques, es volgué aco-
miadar amb una obra no tan fà-
cil d’interpretar ni de dirigir com
la seva aparença lleugera podria
fer pensar. Amena i acolorida,
amb una escenografia curosa, llu-

minosa i de bon gust, que repre-
sentava un bosc amb una lluna
immensa de fondo, o més enda-
vant rere una finestra oberta, ens
féu l’ullet, enjogassat com l’espe-
rit invisible i trapella de l’obra es-
collida, i ens endinsà en un món
misteriós i fantàstic de reis i fa-
des, follets i actors. 

L’Ignasi ens ha volgut dedicar
un adéu-siau alegre, càlid i este-
lat com una nit d’estiu, amb l’obra
més festiva i esbojarrada del dra-
maturg més notable que hagi
existit mai. Un nou repte, una
nova victòria; i un nou prec en for-
ma de pregunta: Després d’un
descans, curt o llarg, no retorna-
ràs amb la força i la il·lusió reno-
vades? Volem tornar a arrepapar-
nos a la butaca i somniar, tal com
fa Cabdell al començament de l’o-
bra, en amors encantats i perso-
natges hilarants. I quan els llums
de la sala ens despertin, poder-
te tornar a veure damunt de l’es-
cenari, somrient i fent-nos reve-
rències, o llençant els petonets de
rigor a tothom, a tort i a dret. I ara,
nosaltres, a qui els hi haurem de
tornar? ¿Haurem de demanar a
Oberon que ordeni a Puck, el fo-
llet entremaliat, que porti a terme
nous encanteris? Titània, la reina
de les fades, Lisandre o Demetri,
amb el desconsol i la sorpresa
d’Hèrmia i Helena. ¿Quin dels
membres del grup de teatre, els
invisibles, els reals o els del món
de la faràndula que apareixen a El
somni d’una nit d’estiu
–amateurs, com vosaltres–, es
farà càrrec de la direcció? Trenta-
cinc anys de muntatges, repre-

sentacions i vestuaris us avalen a
tots. Tres dècades i mitja d’obres
ben presentades i representades
són la garantia del vostre mèrit.

Somiem en color o en blanc i
negre? No ho sé, perquè no me’n
recordo mai de comprovar-ho.
Però em sembla que tu, Ignasi, sí
que somnies en els colors que re-
parteixes, com una fada hàbil, des
de bon començament i abans de
cada obra: les Terenyina, els Te-
seu, les Flor de pèsol, les Hipòli-
ta o les Gra de mostassa. Ens heu
arrabassat riallades en les trans-
formacions sobtades d’Ajustat, el
lleó; Broc, la paret; Esquifit, el
clar de lluna; o Cabdell, el cap d’a-
se. Trenta-cinc carnavals de llum,
amors, tràfecs, somnis retrobats.
El somni d’una nit d’estiu, una
obra molt adient per a un comiat
perquè ablaneix, amb l’alegria, la
fantasia i la imaginació, la nostra
desemparança. El tema del tea-

tre dins de la representació tam-
bé em sembla significatiu d’a-
questa voluntat de tria. Garlopa,
Ajustat, Cabdell, Flauta, Broc i
Esquifit representen una tragico-
mèdia al voltant de la qual tots els
seus membres –uns com a espec-
tadors i els altres com a actors–,
ablamen el caliu d’un somni com-
partit, l’amor a la vida i al teatre. 

Com a públic, esperem haver
satisfet la teva expectativa d’arri-
bar a un somni comú, llarg i es-
plendorós. Haver-te, i haver-vos
ajudat amb els nostres aplaudi-
ments, ànims i rialles. Ah, i amb
la caiguda d’alguna llàgrima es-
cadussera que l’home sol amagar
perquè li han etzibat –en una fau-
la on els animals no parlen per-
què no s’identifiquen amb cap
somni–, allò dels homes no plo-
ren. No us ho cregueu. La repre-
sentació tragicòmica sobre els
amors de Píram i Tisbe, de Li-

sandre i Demetri, o de Cabdell,
ens féu vessar llàgrimes a dojo;
ens féu petar –amb perdó– el cul
de riure. 

I com que el desig va íntima-
ment lligat al somni, és el més
humà dels anhels, el meu és que
algun dia, no sé si proper o llunyà,
quan t’hagis cansat de no perdre
més nits assajant i estiguis fart de
ser a casa, o de dormir massa, tro-
bis a faltar la teva afició i el nos-
tre escalf, i et decideixis a menar-
nos de nou cap al somni. 

Membres del Grup de Teatre
de Roses, que heu estat puntals,
fanals i guies de la vida cultural
del poble durant un sac d’anys,
propiciant-ne el gaudi, la reflexió
i l’obertura, no ens deixeu a l’es-
capça i continueu l’empenta de
Dionís. No ens estalvieu, si us
plau, el somni ni la nit d’estiu.

Moltes gràcies... i molta merda
a tots!   
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L’Ajuntament de Roses dispo-
sa d’una nova eina,  la web roses-
cultura.cat, per difondre els es-
deveniments, actes i notícies re-
lacionats amb la cultura del mu-
nicipi. L’activitat cultural de la
vila, cada vegada més activa, feia
necessari un mitjà de difusió di-
recte amb els usuaris, va explicar
el regidor de Cultura en la seva
presentació.  Es tracta d’una web
específica i centrada en els esde-
veniments i calendari d’activitats
culturals que tenen lloc a la po-
blació, amb la qual difondre i fa-
cilitar que l’oferta cultural de la
vila sigui encara més propera i ac-
cessible a la ciutadania.

Una gran usabilitat i l’aplica-
ció d’un sistema de filtres perme-
ten la recerca de qualsevol esde-
veniment per segments temàtics
com ara teatre, música, lectura,
però també per a equipaments.
La nova web també està prepa-

rada per, en un futur, oferir la
possibilitat de gestionar la com-
pra d’entrades per al Teatre Mu-
nicipal, concerts, entre altres es-
deveniments. Així mateix, el sis-
tema permet obtenir tota una sè-
rie d’estadístiques que permetran
avaluar serveis, preferències dels
usuaris o reclamacions, per inci-
dir en una millora continuada de
les activitats.

Creen el Club Roses Cultura
Coincidint amb la creació d’a-
questa nova plataforma informa-
tiva, l’Ajuntament ha impulsat
també el Club Roses Cultura, un
carnet que permetrà obtenir als
seus usuaris una sèrie d’avantat-
ges, com per exemple descomp-
tes per a les representacions tea-
trals i concerts, o visites als assa-
jos.

L’objectiu primordial del club
és fidelitzar el públic interessat en
esdeveniments culturals,  per po-
der oferir-los una àmplia difusió
de programació, activitats i notí-
cies culturals del seu interès. A
més, permetrà conèixer de forma
directa les preferències d’aquest
públic per tal de poder oferir una
programació cultural adaptada
als seus interessos.
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Roses posa en marxa una
web i un club cultural per
potenciar l’oferta d’actes

La primera pel·lícula del direc-
tor rosinc Ivan Morillo,  Vestigis,
ha estat seleccionada per partici-
par en el 49è Festival Internacio-
nal de Cinema Fantàstic de Cata-
lunya, de Sitges, on s’estrenarà el
proper 9 d’octubre. El film com-
petirà pels guardons de la secció
«Noves Visions», el que repre-
senta “un honor i un plaer” ha
destacat el coproductor del film,
Thomas Spieker. 

Coincidint amb la presentació
que els organitzadors del Festival
van fer dimecres passat a Barce-
lona –on va ser present el direc-
tor del film Ivan Morillo–, es va
donar a conèixer, a Roses, la no-
minació del film, amb la presèn-
cia del repartiment d’actors de la
pel·lícula,  Thomas Spieker i l’al-
caldessa de Roses Montse Min-
dan, els quals han destacat “l’èxit
i l’empenta que això representa
tant per a la pel·lícula, com per al
seu director i la repercussió, tant

pel que fa al públic com de pro-
moció de Roses, on el film ha es-
tat rodat íntegrament”.

El germen de Vestigis va néixer
arran del rodatge d’un film de
Joan Frank Charansonnet al Port
de la Selva. Morillo va entendre
aleshores que era factible fer un
film en un curt període de temps.
Ell i Ivan Humanes, doncs, van
començar a preparar un guió a
partir d’un curt anterior que ja
havien fet. “Una de les claus més
importants era treballar amb
pocs actors, poques localitzacions
i escenes molt concentrades”, ex-
plicava fa uns mesos el director.
Vestigis es va rodar íntegrament

a Roses. Això va ajudar a abara-
tir els costos  i molta gent prope-
ra també els va ajudar. A més,
quasi tots els actors eren del po-
ble. En aquest sentit, els vuit ac-
tors que apareixen estan vincu-
lats amb el Grup de Teatre de Ro-
ses i la Funcional Teatre i la col·la-
boració especial de l’artista Juan-
jo Viñuela. 

L’argument del film gira en-
torn del matrimoni d’en Marc i
l’Elena. No funciona arran de la
pèrdua d’una filla durant l’emba-
ràs. En Marc, però, vol salvar el
que queda i li proposa a la seva
dona acudir a un psiquiatre que
els guiï. 
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El primer film del rosinc Ivan
Morillo s’estrenarà a Sitges
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«Vestigis» competirà el 9
d’octubre a la secció ‘Noves
Visions’ del Festival de
Cinema Fantàstic 
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La nova web també està

preparada per gestionar 
la  compra de les entrades 
al teatre i altres
esdeveniments
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