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21,30 h La Vaqueria
Pedra foguera, antologia de poesia 
jove dels Països Catalans
Sis dels autors vénen a recitar-nos versos 

d’aquest llibre, editat per la Federació Llull i 

Documenta Balear,
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TARDOR LITERÀRIA DE TARRAGONA

El llibertí, una obra defini-
da pel dramaturg Eric-Em-
manuel Schmitt com un
«vodevil filosòfic», se
centra en el personatge de
Diderot, autor de l’Ency-
clopédie, la primera enci-
clopèdia que aplegava to-
tes les ciències i en què es
recollien els conceptes per
ordre alfabètic. El prota-
gonista es veu atrapat per
la definició de moral, una
accepció teòricament fàcil
que resultarà infructuosa
davant les amoralitats dels
personatges. Inicialment,
creu que ho resoldrà fàcil-
ment i que això l’ajudarà a
captivar una revolucionà-
ria pintora. Però la jugada
serà enverinada i la defini-
ció es descobrirà impossi-
ble. «Per als religiosos és
fàcil la definició, però no
per a un llibertí», indica el
director del muntatge,
Joan Lluís Bozzo.

Sobre l’escenari es po-
drà veure un repartiment
de luxe format per Ramon
Madaula (Diderot), Mont-
se Guallar (pintora i
amant), Marta Millà (es-
posa), Paula Vives (filla),
Nausicaa Bonnín (amiga
de la filla) i Jofre Borràs
(el secretari).

Demà, al Teatre Metro-
pol de Tarragona, s’han
previst dues funcions: una
a dos quarts de set del ves-
pre i l’altra a dos quarts de

deu de la nit. L’espectacle
s’inclou en la programació
de la Tardor Literària de
Tarragona.

Fins ara no s’havia por-
tat a l’escena catalana cap
text d’Eric-Emmanuel
Schmitt, autor també de la
novel·la El senyor Ibrahim
i les flors del Corà. El dra-
maturg és un gran conei-
xedor dels corrents filosò-
fics i els acostuma a intro-

duir en els seus muntatges.
Schmitt és conegut pel pú-
blic majoritari francès i és
un habitual en les cartelle-
res europees per la capaci-
tat d’atraure el públic amb
trames intrigants.

Teatre d’entreteniment
Bozzo percep que «el pú-
blic està àvid de teatre
d’entreteniment», un tipus
d’escena malvist pel sec-

tor però que el director
reivindica. La peça d’El
llibertí no és només diver-
timent, ja que, a més
d’aquest objectiu, també
convida a «fer pensar una
mica». Una comèdia ga-
lant que circula per la ma-
teixa capa de la Yasmina
Reza d’Art i de Tres ver-
sions de la vida o de Jordi
Galceran amb El mètode
Grönholm.

Ramon Madaula i Montse Guallar
porten a l’escenari del Metropol el

vodevil filosòfic «El llibertí»
Dirigit per Joan Lluís Bozzo, és l’espectacle teatral més vist de la darrera temporada

Montse Guallar i Ramon Madaula, en una escena d’El llibertí. / EL PUNT

● Amb direcció de Joan Lluís Boz-
zo, i un repartiment format per noms
clau de l’escena catalana actual, de-
mà arribarà al Teatre Metropol de

EL PUNT / Tarragona Tarragona El llibertí, l’espectacle de
teatre més vist de la darrera tempora-
da, que al Poliorama de Barcelona va
superar els 100.000 espectadors.
L’obra de centra en les dificultats de

Denis Diderot, autor de l’Encyclopé-
die, en el moment en què rep l’encàr-
rec d’escriure com més aviat millor
l’article sobre el concepte moral de
l’enciclopèdia.

● Un recital poètic amb
rapsodes de diferents paï-
sos. La Vaqueria de Tarra-
gona serà demà (20 h) l’es-
cenari del muntatge de «li-
teratura oral» Estranyes,
que tindrà com a rapsodes
Hilda E. Argüello Aven-
daño (Mèxic), Juan Carlos
Centeno (Cuba), Katarzy-
na Krupka (Polònia),
Boubker Loughzal (el
Marroc) i Zhu Rongrong
(la Xina). Tots els rapso-
des resideixen al Camp de
Tarragona. L’acompanya-
ment musical anirà a càr-
rec del grup 2UT.

Aquesta és una de les
propostes de la Tardor Li-
terària, que organitza Silva
Editorial, amb la col·labo-
ració de l’Associació de
Músics, l’associació
Ariadna i l’Ajuntament de
Tarragona.

Estranyes «fa referència
a la veu. Veus estranyes.

També és l’origen etimo-
lògic de la paraula estran-
ger. Venir de lluny, acollir
i ser acollits, compartir»,
diuen els organitzadors.

Com que enguany se ce-
lebra l’Any Internacional
de les Llengües i l’Any
Europeu del Diàleg Inter-
cultural, l’organització
d’aquest recital hi vol par-
ticipar amb un acte en el
qual reuneixen persones
«perquè es posin d’acord,
s’organitzin i dialoguin
per resoldre un recital».

El públic podrà gaudir
de la sonoritat de veus de
diversos països: contes,
poemes recitats de nou-
vinguts, explicats i també
traduïts.

La música la proposa la
formació 2UT, grup expe-
rimental compost de stick i
caixa de ritmes, que actua
en representació de l’As-
sociació de Músics de Tar-
ragona (AMT).

La Vaqueria, escenari
d’un recital de poesia amb
veus de diferents països

C. FILELLA / Tarragona

● Francesc Massip, autor
de la Història del teatre
català, pronunciarà di-
marts que ve la conferèn-
cia inaugural del seminari
Tarragona: espai festiu,
espai teatral. De la plaça
del Corral al teatre all’ita-
liana, que tindrà lloc als
serveis territorials de Cul-
tura de Tarragona. Massip
parlarà d’iconografia i es-
pectacle.

Fins al dissabte 22 de
novembre se succeiran al-

tres ponències sobre as-
pectes relacionats amb el
teatre i amb la ciutat. Per
exemple, el mateix Mas-
sip, juntament amb Ama-
deu Soberanes, parlarà so-
bre el drama assumpcio-
nista a Tarragona; Jordi
Bertran ho farà sobre el ci-
cle del corpus i de Santa
Tecla en el context dels
Països Catalans, i Anna
Domingo ho farà sobre la
figura de Francesc Carbó,
exponent del modernisme
tarragoní.

Un seminari analitzarà
Tarragona com a espai

teatral i festiu
EL PUNT / Tarragona


