
EFE/DdeG, Girona
Els centres d'arts escèniques de
Reus (Baix Camp), Terrassa
(Vallès Occidental) i Salt (Gi-
ronès) estrenaran d'aquí a mig
any la seva primera producció
conjunta, segons va informar
ahir el director ar tístic del
CAER, Centre d'Arts Escèni-
ques de Reus, Ferran Madico.

Aquest primer «gest de
col·laboració» entre els tres cen-
tres de producció i exhibició
descentralitzats creats per la
Generalitat té la voluntat de con-
tinuar i pròximament es mate-
rialitzarà per primera vegada en
l'estrena d’El silenci del mar de
Vercors, pseudònim de l'escrip-
tor i il·lustrador parisenc Jean
Bruller.

L'obra, traducció de Narcís
Comadira, dirigida per Miquel
Górriz, estarà inetrpretada per
Xicu Masó, Pere Arquillué i Mi-
riam Alamany i es presentarà
entre febrer i març al teatre Bar-
trina de Reus per passar des-
prés a les cartelleres dels altres
teatres.

El silenci del mar té com a
protagonista un militar que ex-
plica les seves gestes de guerra
al costat del foc, a la casa fami-
liar, i que, quan se'n va a París,
veu amb ulls propis les atroci-
tats de la guerra.

Amb aquesta obra, el CAER,
primer centre descentarlitzat de
producció i exhibició creat per
la Generalitat, afronta la seva
tercera temporada. Al CAER el
va seguir fa un any L'Alegria,
Centre d'Arts Escèniques de
Terrassa i després del període
estival, al setembre o octubre,
s'incorporarà al mapa de cen-
tres teatrals descentralitzats de

la Generalitat el de Salt, des d'on
s'impulsa el Festival Tempora-
da Alta.

El centre d'Arts Escèniques
de Reus tindrà la seva cartelle-
ra en la temporada 2007-2008
una coproducció amb el Tantta-
ka Teatroa, dirigida per Fer-
nando Bernúes, sobre l'obra
Carta a una desconeguda de Ste-
fan Zweig.

Interpretada per Emma Vila-
rasau, Marta Marcom, Carlota
Olzina, Mar Ulldemolins i Ivana
Miño, l'obra obrirà temporada i
es representarà al teatre Bartri-
na de Reus el 27 de setembre
per passar després a la cartelle-
ra barcelonina del Borràs.

En la programació interna-
cional del CAER figurarà una
producció, encara sense títol,
del coreògraf Wim Vandekey-
bus i una coproducció de ma-
rionetes titulada Polcinella i la
Nit de Sant Joan, sobre la tradi-
ció d'aquesta festa, a càrrec de
la companyia Pa Sucat i Arriva-
no dal mare, cooperativa que or-
ganitza a Itàlia un destacat fes-
tival de marionetes.

A la cartellera dels teatres del
CAER, el Bartrina i el Fortuny,
també figurarà Conte d'hivern,
de William Shakespeare, dirigi-

da per Ferran Madico, o Què va
passar quan Nora va deixar el
seu marit o els pilars de les so-
cietats, de la premi Nobel aus-
tríaca Elfriede Jelinek, dirigida
per Carme Portaceli. 

Els tres teatres també oferi-
ran un cicle de creació contem-
porània que vincula quinze dra-
maturgs, dos directors i quinze
intèrprets de les comarques ta-
rragonines i Roses de Gos, una
òpera de creació de l'Associació
de Produccions Carles Amil en
versió del poeta de Tortosa Al-
ber t Roig, basat en el Dido i
Eneas de Henry Purcell. 

Lligat a un contracte progra-
ma de la Generalitat entre 2005
i 2008, el CAER compta amb un
pressupost total anual de 2,5 mi-
lions d'euros per als dos teatres
i els festivals Trapezi i Cos. En
altres teatres es va presentar
onze espectacles en 215 fun-
cions a les quals van assistir un
total de 64.770 espectadors. 

El creixement espectacular
d'un 25% en l'afluència mitjana
de públic en la temporada que
acaba d'acabar es deu a l'am-
pliació de la permanència dels
espectacles en cartellera, ha as-
senyalat el director artístic del
centre.

Salt, Reus i Terrassa coprodueixen
l’obra teatral «El silenci del mar»
Xicu Masó protagonitza l’obra de Vercors traduïda per Comadira
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Efe/DdeG, Valldemossa
El pintor Josep Coll i Bardolet,
soci fundador de l'Obra Cultu-
ral Balear (OCB), va morir ahir
al migdia a Valldemossa (Ma-
llorca) als 95 anys, després d'u-
na llarga malaltia, segons van in-
formar fonts de l’esmentada en-
titat. Coll i Bardolet, nascut a
Campdevànol el 1912, es va ins-
tal·lar a Valldemossa el 1940,
des d'on va plasmar en els seus
quadres el paisatge i el folklore
de Mallorca, especialment els
anteriors a l'arribada del turis-
me a l'illa.

Amb estudis a Tours, Madrid
i Brussel·les, Coll i Bardolet
està considerat un dels princi-

pals pintors de la història de Ma-
llorca, amb una especial sensi-
bilitat cap a Valldemossa.

El pintor va formar part de la
trentena de persones que el
1962 va participar en la fundació
de l'Obra Cultural Balear, enti-
tat per a la qual durant molts
anys va il·lustrar la portada de
la revista Miramar.

L'Obra Cultural Balear, en un
comunicat difós ahir, va lamen-

tar profundament la mort de Jo-
sep Coll i Bardolet, persona
que, va afirmar, «ha estat un
exemple de compromís amb les
idees que ha defensat l'entitat
des del seu naixement: una Ma-
llorca més culta, més conscient
de les seves arrels i, per tant,
més lliure».

«Amb Josep Coll i Bardolet
-establia el comunicat- ha mort
un gran artista, un dels que va
saber reflectir millor el paisatge
i les arrels mallorquines». Fonts
de l'Obra Cultural van indicar
que el funeral per Josep Coll se
celebrarà, previsiblement, a úl-
tima hora de demà, a Vallde-
mossa

Mor als 95 anys a Mallorca el pintor
de Campdevànol Josep Coll i Bardolet
Està considerat un dels principals artistes de la història de l’illa
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XICU MASÓ. Actor a l’obra «El silenci del mar».
DdeG

■ Va participar 
l’any 1962 en la 
fundació de l’Obra
Cultural Balear

B
O

N
A


