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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Si no troba 

l’habitatge, el

podem avisar quan 

el tinguem
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L’any 1979, el desapare-
gut cantant i actor Ovidi
Montllor va musicar Coral
Romput, una de les obres
més representatives de Vi-
cent Andrés i Estellés
(Burjassot, 1924-Valèn-
cia, 1993), «el més gran
poeta que el País Valencià
ha donat, en la llengua prò-
pia, des de l’època clàssica
de les nostres lletres», se-
gons paraules de Joan Fus-
ter.

Des d’aquell 1979, Co-
ral Romput ha estat un lli-
bre de poemes, un disc (ja
mític) i un espectacle mu-
sical que el mes de desem-

bre passat va rescatar Joan
Ollé per estrenar-lo en el
Festival Temporada Alta
de Girona i per inaugurar
el Centre d’Arts Escèni-
ques de Salt i Girona. Ollé
ha plantejat una revisió es-
cènica del vers d’Andrés i
ha mantingut el nexe amb
el treball de Montllor grà-
cies a la intervenció del
guitarrista Toti Soler.
L’obra, d’una hora i mitja
de durada, és molt fidel al
vers alexandrí sense rima
d’Estellés, en què es per-
cep un «cant general caò-
tic en el qual el poeta ex-
pressa la soledat profunda

d’un diumenge a la tarda»,
segons el director. Ollé ha
desglossat l’univers del
poeta en quatre veus, a
més, hi ha trobat fantas-
mes de la casa i ha atorgat
a Montserrat Carulla «la
veu del que ho mira des de
fora». El repartiment es
completa amb Joan An-
guera, Pere Arquillué,
Eduard Farelo, Jordi Ser-
rat, Isabel Aymerich, Nú-
ria Borràs, Nil Cardoner i
Marta Roure.

La de Coral Romput és
la primera representació
teatral de Reus aquest
2008, que, aquest mes, es

preveu prou intensa. Dues
produccions del Centre
d’Arts Escèniques de Reus
protagonitzaran la carte-
llera la setmana que ve.
Per una banda, La més for-
ta, una adaptació de l’obra
d’August Strindberg, que
dirigeix el dramaturg reu-
senc Francesc Cerr, i que
es posarà en escena al
Centre d’Art Cal Massó
del 16 al 19 de gener. I de
l’altra, l’anunciat El mort,
la primera proposta del Ci-
cle de Creació Contempo-
rània que impulsa el
CAER per promoure la
creació escènica local.

«Coral Romput» estrena la
cartellera teatral de Reus de 2007

L’espectacle sobre els poemes de Vicent Andrés i Estellés arriba avui al Bartrina

El guitarrista Toti Soler posa la música en aquesta versió de Coral Romput, que avui es representa a Reus. / MANEL LLADÓ

� Coral Romput, espectacle basat en
el llibre homònim del gran poeta va-
lencià Vicent Andrés i Estellés, es-
trena avui al Teatre Bartrina (21.30)

NATÀLIA BORBONÈS / Reus la cartellera teatral d’enguany de
Reus, que continuarà dimecres que
ve amb La més forta, d’August
Strindberg, al Centre d’Art Cal Mas-
só, i l’endemà amb El mort, al Teatre

Fortuny. Dirigit per Joan Ollé, Coral
Romput recupera l’espectacle que fa
quasi tres dècades van posar en esce-
na Ovidi Montllor i Toti Soler, que
també participa en la nova versió.

� Arola Editors ha publicat, en la
col·lecció «Textos a part», La sala
d’espera, l’obra amb què Jordi
Faura va guanyar el V premi de
teatre Joaquim M. Bartrina, que or-
ganitza l’Institut Municipal d’Ac-
ció Cultural de Reus. L’argument
de l’obra, que estava previst que
ahir presentessin al cafè del Centre
de Lectura de Reus el mateix autor
i el dramaturg Gerard Vázquez, gi-
ra al voltant de l’encontre fortuït de
tres personatges en un sanatori, un
no-lloc de blancor antisèptica in-
quietant, on els tres personatges
exploren «l’absurd de la vida mun-
dana, la indigestió dels sentiments
humans, la certesa en l’escepticis-

me i el desvirtuament de la raó»,
segons la ressenya de l’obra que ha
facilitat l’editorial. «Un text de
diàlegs enginyosos i monòlegs de-
lirants; de to amargant i profunda-
ment irònic».

Jordi Faura (Sabadell, 1982) és
autor d’una desena d’obres, i La
sala d’espera és la segona que pu-
blica. També ha escrit diverses
obres de narrativa i assaig. Ha fet
les dramatúrgies d’Amputation
(espectacle de poesia francesa con-
temporània, Teatre Romea, 2007),
El silenci de Goethe, amb Gerard
Vázquez (a partir de la novel·la
d’Antonio Priante); La Sorra i
l’Acadèmia, de Joan Brossa (Espai
Brossa gener de 2008; El país de

los ciegos (a partir del conte d’H.
G. Wells), que s’estrenarà el 2008;
Becket o el honor de Dios (a partir
de l’obra homònima de Jean
Anouilh) i L’estranger, a partir de
la novel·la d’Albert Camus. I ha di-
rigit espectacles com ara Ser un al-
tre (Teatre Tantaranta, 2005), La
por a la boca de l’estómac (Institut
del Teatre, 2006), El nou ordre
mundial, de Harold Pinter (IT,
2005) i Claus Peymann es compra
un pantalons i després anem a di-
nar, de Thomas Bernhard (IT,
2006). Ha estat ajudant de direcció
de Calixto Bieito a Plataforma i a
Tirant lo Blanc, i assistent de di-
recció de Sergi Belbel a En pólvo-
ra.

S’edita el premi de teatre Bartrina de 2006
N.B. / Reus

Bandelpalo presenta avui l’últim disc
en un concert a La Palma
� Reus. La formació reusenca de rap metal Bandel-
palo presenta avui a La Palma (22.00 h) l’últim
disc, In:directo, un treball gravat el mes de juliol
passat a la Sala SoundTrack de Tarragona amb mo-
tiu de la cloenda de la quarantena de concerts que la
banda va oferir els cinc primers mesos d’enguany a
l’Estat espanyol per commemorar els deu anys de
vida. El disc, que també inclou un DVD, presenta el
concert en directe íntegre de la sala Soundtrack i te-
mes extres inèdits del grup que no s’havien inclòs
en els dos treballs discogràfics anteriors. El DVD
recull imatges del concert tarragoní i de la majoria
que va fer la banda durant l’any 2007, documents
gràfics i els dos videoclips que Bandelpalo ha editat
fins ara: Hermano catódico i Tómate la tila. / EL

PUNT

Comença a Reus la sisena edició del
Cicle de Cinema Infantil en Català
� Reus. La sisena edició del Cicle de Cinema Infan-
til en Català comença avui al Teatre de l’Orfeó Re-
usenc (18.00), amb la projecció de la pel·lícula
Shrek Tercer. El cicle, organitzat pel mateix teatre,
la regidoria de Política Lingüística de l’Ajunta-
ment i el Centre de Normalització Lingüística, pre-
veu les projeccions de Bojos pel surf (26 de gener),
Ratatouille (9 de febrer), Doraemon i el petit dino-
saure (23 i 24 de febrer), Moguda sota el mar (8 de
març) i Bee movie (29 de març). La doble sessió de
Doraemon i el petit dinosaure és deguda a la deci-
sió de l’organització de fer enguany una projecció
en sessió matinal, que tindrà lloc el 24 de febrer a
quarts de dotze del migdia. / EL PUNT

L’exposició de cartells de la República
es prorroga fins al 15 de juny
� Reus. L’exposició Cartells de la Segona Repúbli-
ca, que es pot visitar a la Sala Reus del Museu d’Art
i Història des del 10 de maig de 2007, s’ha prorro-
gat fins al 15 de juny. La mostra conté la meitat dels
exemplars impresos originals de cartells editats en-
tre 1931 i 1939, que formen part de la donació de
150 exemplars de Montserrat Barenys i Busquets a
l’Institut Municipal de Museus. / EL PUNT

Els grups Che Sudaka i La Pegatina
actuen aquesta nit a Rasquera
� Rasquera. Les formacions barcelonines Che Suda-
ka i La Pegatina actuaran aquesta nit (23.00 h) a la
Sala Lo Submarino de Rasquera. Che Sudaka, ban-
da que fusiona el punk i el reggae, presentarà l’úl-
tim treball discogràfic, Mirando el mundo al revés,
i La Pegatina farà el mateix, amb Al carrer, un disc
que ha gravat amb la col·laboració de Gambeat
(productor de la banda i baixista de Manu Chao) i
d’altres músics, com són dos dels components de
Che Sudaka. / EL PUNT




