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‘L’amor fora de 
mapa’, llibre 
triat pel Club 
de Lectura

BRAVIUM TEATRE

■ El Bravium Teatre enceta la 
seva agenda aquest dijous, 9 de 
febrer, a partir de les 20 h, amb 
el seu Club de Lectura. En 
aquesta sessió es comentarà 
la novel·la L’amor fora de ma-
pa, de Roc Casagran. L’acte, 
on col·labora Òmnium Baix 
Camp i la llibreria Gaudí, ani-
rà conduïda per Cel Font i Nar-
cís Llauger. L’autor del volum 
triat també hi serà per fer cinc 
cèntims de la seva creació. 
L’esmentada novel·la parla de 
l’existencialisme de Llull, qui 
després de molt de temps ha 
finalitzat la seva relació amo-
rosa.  

Llavors comença a plante-
jar-se les tres potes que dona-
ven estabilitat a la seva vida: 
per una banda, hi havia la Clàu-
dia, l’activista social que llui-
ta als seus traumes a través de 
fugides; l’Eldar, el guitarris-
ta natural de Bòsnia que es 
guanya la vida en una funerà-
ria; i la poesia, l’eina amb la 
qual Llull venç els seus fan-
tasmes. L’autor descobreix al 
lector una història que crea 
debat sobre l’angoixa que es 
genera amb els canvis a la vi-
da, però que alhora aporta una 
estranya atracció a allò des-
conegut, al fet de poder créi-
xer i superar els obstacles. Un 
laberint afectiu construït a 
partir de versos i cançons on 
les pors i els desitjos es confa-
bulen per culminar en el gau-
di de les experiències.–C. V.

CRISTINA VALLS 

«Volem que amb aquesta edició 
la gent surti de casa per assistir 
al teatre», amb aquestes paraules 
es va expressar el gerent del Con-
sorci del Teatre Fortuny, Josep 
Margalef, en el dia de la presen-
tació del nou programa del cicle 
Grans Mestres, i amb aquest pro-
pòsit es pretén encetar el conso-
lidat projecte un any més. Avui a 
la nit, a partir de les 21 hores, l’es-
trenaran els intèrprets Belén Fa-
bra i Ernest Villegas amb Mac-
beth i les flors del mal. L’actor bar-
celoní, a més, debutarà l’empresa 
reusenca encapçalada pel dra-
maturg Francesc Cerro Ferran.  

Sota la premissa de dur un fil 
conductor centrat en les temà-
tiques de la vida i la mort, «les va-
riables fonamentals que mouen 
el món», segons diria Cerro, es 
dóna el tret de sortida a un reci-
tal que promet ser al punt inter-
medi de la lectura i la posada en 
escena final (mise et place).   

L’espectacle estarà format pels 
versos del dramaturg William 
Shakespeare i el poeta Charles 

Baudelaire. Es farà un passeig 
pels passatges més obscurs de la 
tragèdia de Macbeth, on es parla-
rà del poder, de l’ambició desme-
surada i alhora de les conseqüèn-
cies inevitables com ho són el pes 
de la traïció, la consciència i els 
remordiments. 

D’altra banda, el públic reu-
senc també assaborirà el text ver-
sionat i adaptat dels poemes de Les 
flors del mal. En aquest cas, els te-
mes candents seran l’amor com 
a llavor de la mort i l’obsessió per 

aquesta. Una composició elabo-
rada a partir del llegat de dos grans 
mestres de l’escena que no dei-
xarà ningú indiferent. 

‘Dos oratoris’, al març 
A principis del mes vinent, di-
marts 7, l’oferta del cicle conti-
nua amb un duet d’allò més ex-
quisit. Es tracta de Dos oratoris 
amb Maife Gil i Mercè Pons. «Pot-
ser es tracta d’una de les peces 
més solemnes des de l’inici del 
cicle», va opinar Cerro en pre-

sentar la proposta. Al contingut 
construït a partir de diversos ora-
toris dels millors autors de la li-
teratura universal, es trobaran 
temes tan immortals com ara la 
reflexió sobre la condició huma-
na i les seves grans misèries, el 
misteri de la vida i de la mort, la 
religió multiconfessional, la re-
cerca de la fe i l’espiritualitat que 
tenim tots i cadascun al nostre 
interior. 
■ ■ ■ 
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‘Macbeth i les flors del mal’ estrena 

el cicle Grans Mestres al Fortuny

L’actriu Belén Fabra i l’intèrpret Ernest Villegas durant els assajos. FOTO: CEDIDA

Es durà a terme avui 
a la nit, a partir de les 
21 hores, amb l’actriu 
Belén Fabra i l’actor 
Ernest Villegas, el qual 
debuta al projecte   

‘El bon pare’, de David Plana 
Teatre Bartrina  
Horari: Dissabte, 4 de febrer (21 h) 
Assistents: 400 aproximadament  
 

■ Tot pare té els seus malsons. 
Desitja que els seus fills siguin 
els més llestos i, mai de la vida, 
vol que pateixin. En el cas d’en 
Roger Denís (Lluís Soler, també 
vist a Estimats, maleïts, al Fortuny) 
és ben diferent. La por de què di-
ran i la preocupació que els draps 
bruts de la família taquin la seva 
brillant carrera política, en plena 
campanya de reelecció a l’alcaldia, 
el superen. És aquesta aparent 
calma superficial la que el deixa 
dormir a les nits. 

Amb aquesta posada en esce-
na va arrencar l’obra de teatre El 
bon pare, de David Plana, el dis-
sabte passat al Teatre Bartrina, 

el qual va quedar petit amb gai-
rebé totes les seves localitats ocu-
pades. La peça, que va fer escla-
tar en rialles als espectadors a ca-
da moment, va passar per l’escenari 
deixant grans dosis d’ironia i, per 
descomptat, diverses al·lusions 
a la moralitat del bon fer. De fet, 
es van emular diverses situaci-
ons en què més d’un es va trobar 
reflectit. «No critiquis el meu pa-
re, només ho puc fer jo això» o el 
clàssic de «quines intencions tens 
amb la meva filla?» van ser algu-
nes de les caricatures costumis-
tes interpretades a escena. 

La crua realitat 
El descobriment d’una veritat in-
còmoda i indecorosa és el que fa 
trontollar el que el personatge de 
Lluís Soler creia una paternitat 
exemplar i una trajectòria vital 

satisfactòria. «Com potser que 
hagis fet una pel·lícula porno per 
guanyar diners!?», va exclamar 
un Roger Denís, martirizat. L’ac-
tor català va causar sensació. Re-
alment va tenir punts d’autènti-
ca angoixa que van provocar el 
riure. Tret que va donar molt de 
ritme a l’obra. I és que el prota-
gonista no sap què li fa més mal: 

si que la filla s’hagués mostrat da-
vant tothom com va arribar al 
món o que no hagués comptat 
amb ell per tirar endavant. I, a so-
bre, amb «la sortida més inde-
cent». Però indecent per a qui? 
La seva filla adolescent (Georgi-
na Latre) troba que és una bona 
sortida i, juntament amb el seu 
xicot (Jaume Madaula) decidei-

xen emprendre un negoci «de di-
ner fàcil». Qui obre realment els 
ulls al bon pare, però, és la serp de 
la seva exdona, la qual va donar 
vida l’actriu Teresa Vallicrosa. 
Com un terratrèmol de revelaci-
ons va començar a fer brollar ve-
ritats i secrets que fan de la vida 
de Denís un mirall esmicolat. «Tot 
el que creia fins ara era menti-
da?», es va lamentar. «A qui et 
creus que li va explicar quan va 
tenir aquell avortament?», es va 
inventar ella. El poder escènic de 
Lluís Soler va fer l’obra única, la 
qual va tenir un ‘efecte ràdio’, ja 
que es podria haver seguit amb 
els ulls tancats, fins i tot. 

La sobredosi de veritat i men-
tida genera una crisi de valors i 
una imatge d’exemple esbiaixada 
a l’alcalde. Tocat i enfonsat. Mai 
havia controlat res. Està decebut 
per haver conegut les veritats a 
mitges, però també de la facilitat 
amb la qual les persones que s’es-
tima diuen mentides. Tot plegat, 
fa visible una batalla d’interes-
sos propis que deixa veure jocs 
bruts i xantatges.   

Quan fins i tot les mitges 
veritats són mentida
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Lluís Soler va causar furor al Bartrina dissabte passat amb l’obra de 
teatre ‘El bon pare’.  FOTO: ALBA MARINÉ. 


