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‘L’important de l’obra teatral és 
mantenir l’essència de la novel·la’

Vicenç Cañón  Director de teatre E NTREVISTA

TARRAGONÈS AL DIA

IÑAKI DELAURENS 

- Com va néixer el projecte per 
portar la novel·la Etheria de Co-
ia Valls a l’escenari? 
- Sempre que la Coia ha publicat 
un llibre nou ha confiat en mi per 
fer-ne una presentació fora del 
corrent que permeti despertar 
l’interès del públic. El repte 
d’Etheria ha estat dirigir l’essèn-
cia de la novel·la al públic a través 
d’una representació de teatre.   

 
- Quins són els altres projectes? 
- Pel llibre El mercader vam fer un 
tràiler de vídeo com els de les 
pel·lícules del cinema. Per La cui-
nera va ser una actuació de la Coia 
on sortien a la llum totes les inqui-
etuds que li sorgien durant el pro-
cés creatiu del llibre. I per Amor 
prohibit, diversos joglars interpre-
taven històries al carrer i amb la 
intervenció de la Coia van acabar 
representant escenes de l’obra. 

 
- Etheria tracta d’un viatge. 
- Un viatge a Roma, per això la re-
presentació imita el teatre romà i 
grec. Hi ha un cor que fa el paper 
de narrador, com es feia alesho-
res, de la història d’una dona a la 
qual passen moltes coses exci-
tants i importants.  

 
- Perquè ha decidit apostar pel 
teatre en aquesta ocasió? 
- Primer, perquè sóc director de 

teatre i sempre que puc m’ho 
porto al meu camp. A més, la re-
presentació per presentar una 
novel·la ajuda a despertar l’inte-
rès de la gent. 

 
- Quantes persones hi ha impli- 

cades a l’obra de teatre? 
- Entre músics i actors, una dotze-
na. Cal dir que també hi ha música 
en directe interpretada amb ins-
truments de l’època romana que 
ens ajuda a aconseguir un conjunt 
més harmoniós. Està pensat com a 

Vicenç Cañón 
(Tarragona, 1964) 
porta tota la vida lliga-
da al teatre, l’ensenya 
a diferents centres 
d’estudi del Tarrago-
nès i ha passat per di-
versos grups d’inter-
pretació. Aquest di-
vendres, a partir de les 
21 h, al Teatre-Auditori 
del Morell, s’interpre-
ta la versió teatral que 
dirigeix de la novel·la 
Etheria de Coia Valls. 
L’obra se situa al dar-
rer terç del segle IV i 
amb tècniques del tea-
tre romà explica un vi-
atge a Roma.

Perfil

espectacle de diverses funcions, 
no perquè mori en un dia. 

 
- Quant temps porten preparant 
l’espectacle? 
- Vam començar a parlar del pro-
jecte abans del Nadal de l’any 
passat. Els actors i actrius que hi 
participen són molt bons i ens 
han facilitat molt la feina. Mal-
grat no ser professionals, tenen 
un nivell molt alt, amb una dicció 
acurada i bona posada en escena, 
i podrien actuar a qualsevol tea-
tre de Barcelona.  

 
- Com han treballat l’adaptació 
de la novel·la al teatre? 
- Ha estat molt fàcil treballar 
amb la Coia. És una màquina, li 
donava voltes al text i aconseguia 
meravelles. Ha estat molt emoci-
onant ajuntar-nos dues persones 
amb tan bona connexió i simbio-
si. Entenem les inquietuds de 
l’altre a la primera. 

 
- Entenc que no desvelen els se-
crets de la novel·la. 
- Teatralment fem cinc cèntims 
d’Etheria, on hi ha dos personat-
ges molt importants, però també 
n’hi ha d’altres que creen molta 
empatia. Per exemple, hi ha un 
nen que fa un paper molt tendre 
que aconsegueix silencis que et 
posen la pell de gallina. 

 
- La versió de teatre comparteix 
el mateix missatge que el llibre? 
- I tant. Normalment la gent pen-
sa que l’important a la vida és l’ob-
jectiu final i s’oblida del recorre-
gut. Però són les petites coses 
quotidianes del camí on s’amaga 
l’essència. En aquest viatge a Ro-
ma, la protagonista descobrirà co-
ses i sensacions que la faran créi-
xer interiorment.

Imatge del director de 
la versió de teatre de la 
novel·la ‘Etheria’ que 
es fa al Morell.   
FOTO: CEDIDA

Túnel del terrror 

per celebrar  

Halloween 
 

Aquest dissabte la Riera de Gaià or-
ganitza un Túnel del Terror amb mo-
tiu de la celebració de Halloween. A 
partir de les 18 h fins a les 21 h, l’Es-
pai Jove del municipi rierenc serà 
l’escenari d’aquesta activitat ideada 
pel jovent del poble amb el suport 
de l’Ajuntament. Fins a les 19.30 h 
es farà una versió per als més petits 
i a partir d’aquesta hora una altra 
per a adults. El sistema de pagament 
serà d’entrada reversible, és a dir, 
que s’abonen el diners que un desit-
gi a la sortida a partir de 50 cèntims. 
La posada en escena serà el psiqui-
àtric d’un petit hospital abandonat 
amb més d’un segle d’antiguitat, que 
avui en dia es troba tenebrós i obli-
dat, tot i que només fa 20 anys que va 
tancar. Els qui l’han visitat diuen que 
s’escolten sons estanys que el con-
verteixen en un atractiu per als amants 
dels fantasmes i històries de por.

LA RIERA DE GAIÀ

Diumenge Ferran Marçal va ser 
nomenat hereu de les comarques 
de Tarragona i tercer de Catalu-
nya en el certamen organitzat pel 
Foment de les Tradicions Catala-
nes i l’Ajuntament de Puig-reig. 
Després de les proves realitzades, 
amb 31 hereus i 40 pubilles de 47 
municipis es van escollir els guanya-
dors. Representant els Pallaresos 
també hi havia Carmen M.ª Merca-
do i el president de l’Associació de 
Pubillatge del poble, Marc Prada.

ELS PALLARESOS

Sortida a BCN 

per anar a veure el 

musical ‘Gente Bien’ 
 

L’Ajuntament de la Secuita organit-
za una sortida a Barcelona per a anar 
a veure el musical de teatre Gente 
Bien de la companyia La Cubana. 
L’activitat es farà el dissabte 12 de no-
vembre, amb sortida sobre les 15.30 
h, amb un autocar que recollirà i tor-
narà els interessats a les Gunyoles, 
Vistabella, la Secuita i l’Argilaga. La 
funció tindrà lloc a les 18 h al Teatre 
Coliseum de Barcelona i l’hora d’ar-
ribar a la tornada es preveu sobre 
les 22 h. El preu és de 35 euros –l’en-
trada normal de l’espectacle costa 
39 euros– i inclou entrada de buta-
ca a platea i viatge d’anada i torna-
da amb autobús. Les places estan li-
mitades a un nombre de 40 perso-
nes per rigorós ordre d’inscripció i 
la data límit per apuntar-s’hi con-
clou aquest divendres, 28 d’octu-
bre, a l’Ajuntament de la Secuita: 
aj.secuita@altanet.org.  

LA SECUITA

Jornades sobre 

les eines públiques 

d’inclusió social  
 

En el marc del Pla Local d’Inclusió 
Social del Tarragonès adscrit a la 
Unitat de Ciutadania i Cohesió de 
l’Àrea de Benestar Social del Con-
sell Comarcal del Tarragonès, s’es-
tà organitzant la Jornada Educar per 
incloure: Eines per a la inclusió so-
cial, que tindrà lloc aquest dijous 27  
a l’Aula Magna del Campus Catalu-
nya URV Tarragona i el divendres 
28 al Castell de la Nou de Gaià. Aques-
ta activitat es fa de forma conjunta 
amb la Universitat Rovira i Virgili,  Cà-
tedra per a la Inclusió Social i el De-
partament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya a Tarragona. 
Aquestes jornades pretenen reco-
nèixer i mostrar la tasca que estan por-
tant a terme en l’àmbit de l’educació 
inclusiva tant els professionals de 
les administracions com les enti-
tats que actuen als municipis de 
l’Àrea Bàsica del Tarragonès.

LA NOU DE GAIÀ

Ferran 

Marçal, 

hereu de la 

província

El Ferran i la Carmen van representar el poble. FOTO: FACEBOOK AJ.


