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Jordi Salas 
inaugura l’Any 
Frias, avui, al 
Palau Bofarull

CULTURA

■ L’Ajuntament de Reus amb 
la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Tarragona i al-
tres entitats i institucions i en 
el marc dels actes de Reus Ca-
pital de la Cultura Catalana 
2017 dedica aquest 2017 una 
àmplia programació a recor-
dar i difondre la vida i l’obra 
del doctor Alexandre Frias i 
Roig (Reus, 1878-1963).  

Entre els actes que es du-
ran terme dins la programa-
ció de l’Any Frias hi ha la con-
ferència inaugural d’avui di-
marts, a partir de les 19 hores, 
al Palau Bofarull, a càrrec del 
doctor Jordi Salas Salvadó. 
L’homenatge continua aquest 
divendres 10 de març, a les 18 
hores, amb la inauguració de 
l’exposició ‘Alexandre Frias i 
Roig: el metge dels infants’, al 
Museu de Reus de la plaça de la 
Llibertat, la qual resta oberta 
al públic fins al 22 d’abril.  

Per a més informació sobre 
visites guiades per a grups es-
colars i grups concertats es pot 
sol·licitar informació i fer re-
serves a la pàgina web de Cò-
dol Educació www.codoledu-
cacio.com o bé trucant al telè-
fon 977327362. D’altra banda, 
els dies 17, 24 i 31 de març i 7 
d’abril, de  les 17 a les 19 hores 
el Museu de Reus de la plaça 
de la Llibertat emplaçarà Evo-
cant l’Institut de Puericultura i 
el doctor Frias: ho pots explicar 
davant la càmera. L’objectiu de 
la commemoració és reivindi-
car la figura del metge, qui a 
principis del segle XX va con-
vertir la capital del Baix Camp 
en la ciutat de l’Estat espanyol 
amb menys mortalitat infan-
til. També va prioritzar la im-
portància de la prevenció en 
l’àmbit infantil i esdevingué 
un dels primers especialistes 
en pediatria de Catalunya i de 
la resta de l’Estat.–C. V.

CRISTINA VALLS 

Les dues actrius Maife Gil i Mer-
cè Pons seran les protagonistes 
del segon recital del cicle Grans 
Mestres 2017, anomenat Dos ora-
toris, que es durà a terme al Te-
atre Fortuny aquesta nit, a les 21 
hores. Suposa, a més, la prime-
ra interpretació que fa a la ciutat 
la també directora i actriu de do-
blatge catalana Maife Gil. Així 
doncs, sota les directrius del dra-
maturg Francesc Cerro-Ferran, 
el qual ha volgut copsar en una 
mateixa obra diversos oratoris 
reconeguts de la literatura uni-
versal, ha creat especialment per 
a l’elenc escollit un mise en pla-
ce personalitzat, gairebé fet a 
mida.  

Com bé es va anunciar a la pre-
sentació del cicle, el terme fran-
cès es remet a aquella interpreta-
ció que es troba entre la lectura 
i la posada en escena final. Se-
gons Cerro, la peça és una «de les 
més solemnes des de l’inici del 
cicle Grans Mestres». I és que a 
partir de diversos oratoris uni-
versals escrits per les millors sig-
natures del gènere, els assistents 
gaudiran de tota una litúrgia te-
atral, i l’essència dels recitals par-
laran de l’espiritualitat que té ca-
dascú a l’interior.  

Els clarobscurs de l’ànima 
Els assistents seran testimonis 
silenciosos d’una travessia que 
conduirà l’espectador pel món 
dels clarobscurs de l’ànima i la 

seva lluita per entendre la fe, Déu 
i la necessitat de tornar a edifi-
car un món basat en els autèntics 
referents que han fet de l’home un 
ésser racional. Tot plegat supo-
sa un cant a la reconciliació uni-
versal, a la reflexió sobre la con-
dició humana i les seves grans 
misèries, com també un espec-
tacle al voltant del misteri de la 
vida i de la mort, tot vorejant els 
espais que hi ha entre el buit del 
no-res i l’explosió de la vida.  

Tot plegat, anirà acompanyat 
dels audiovisuals d’Ivó Vinuesa, 
d’allò més consolidats al projec-
te, en el qual també col·labora 
Nau Ivanow de Barcelona.  

A l’abril toca ‘Solitud’ 
El cicle de textos teatralitzats 
continuarà amb Solitud, una his-
tòria d’amor el dia 4 d’abril a les 21 
hores al Teatre Fortuny. Aques-
ta vegada, l’actor Enric Majó i 

l’actriu Montse Guallar reflexi-
onaran sobre l’amor i el pas del 
temps dins la vida quotidiana. 
Oferiran uns diàlegs que retra-
taran l’ànima despullada que ne-
cessita estimar i ser estimada. 

Basada i inspirada en l’obra Chris-
topher Isherwood i W.H. Auden, 
Cerro-Ferran  durà al teatre de 
la plaça de Prim la immortalitza-
ció dels moments crucials de la 
vida de l’ésser humà a càrrec d’un 
duet amb empremta escènica i 
molt de bagatge als escenaris.

TEATRE ■  L A  P E Ç A  P O S A  L’A C C E N T  A L  L L E G AT  D E L S  M I L LO R S  A U T O R S  D E  L A  L I T E R AT U R A  U N I V E R S A L

L’actriu Maife Gil s’estrena a la ciutat 

amb ‘Dos oratoris’ al Teatre Fortuny
Compartirà escenari 
amb la intèrpret 
Mercè Pons en el marc 
del cicle Grans 
Mestres, aquesta nit, 
a partir de les 21 hores

Els clàssics amb 
les grans veus 
de l’actualitat  

■ El principal objectiu del cicle 
de lectures teatralitzades és 
barrejar els grans clàssics amb 
les millors veus de l’actualitat.  
Entre les quals es troben la de Jo-
an Carreras, Merces Sampie-
tro, Belén Fabra, Ernest Villegas 
i Enric Majó, entre altres. El 
‘leitmotiv’ de l’edició d’enguany 
és l’amor i la mort, però també 
tot allò relacionat, com ara la so-
litud, les conseqüències de l’am-
bició... Es pretén parlar de tot allò 
que caracteritza l’ésser humà i 
va molt més enllà de la lectura. 
Una aposta aparentment senzi-
lla, però molt treballada.

L’A P U N T

L’essència dels 
recitals parlen 
de l’espiritualitat 
que té cadascú 
al seu interior

Mercè Pons i Maife Gil són les veus protagonistes de l’espectacle d’avui a la nit al Fortuny. FOTO: CEDIDA.

TEATRE ■  E S  R E P R E S E N TA R À  P E R  S E G O N A  S E T M A N A  D E  D I J O U S  A  D I U M E N G E

La versió reusenca de l’obra ‘En alta mar’ 

desembarca a l’Almeria Teatre de BCN 

■ La versió reusenca de l’obra 
En alta mar  ha desembarcat a 
Barcelona. Més concretament 
a l’Almeria Teatre (carrer de 
Sant Lluís, 64) on la setmana 
passada ja van debutar amb gran 
èxit. Aquesta setmana continu-
aran les representacions que tin-
dran lloc aquest dijous, diven-
dres i dissabte a les 22 h i, diu-
menge, a les 20 h. En alta mar és 
una peça teatral de Slawomir 

Mrozek, un dels noms més uni-
versals de la literatura polone-
sa, i que narra la situació de tres 
nàufrags al mig de l’oceà i sense 
res per menjar. Amb una profun-
da càrrega irònica, l’obra vol fer 
una crítica profunda al món con-
temporani.  

L’obra destaca perquè els ac-
tors protagonistes són molt co-
neguts a la ciutat, ja sigui pel seu 
extens currículum professional 

o per haver ocupat càrrecs de 
responsabilitat a l’Ajuntament 
de Reus. Aquests són en Quimet 
Sorio, en Carles Bigorra i en Ge-
rad Domènech que, en aquesta 
ocasió, es posen sota les ordres 
del director Lluís Graells. Una 
unió que es va materialitzar ara 
farà uns mesos amb la creació 
de la companyia Projecte Lon-
gànime. El preu de les entrades 
és a partir dels 19 €.   

‘En alta mar’ està protagonitzada per Gerard Domènech, Quimet Sorio i 
Carles Bigorra. FOTO: DT


