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Escena
Teatre Bartrina. El dramaturg reusenc Francesc Cerro-Ferran estrena demá, a les 
21.30 hores, l’espectacle ‘Sola sol Sola’, creat a partir de poemes de l’autor

Volar a través deis versos i 
el llenguatge de Lluís Sola

Elisabet Márquez i Jordi 
Francesch són e ls  intérprets de 
Tespectacle Sola sol Sola’ d irig it 
per Francesc Cerro-Ferran.
FOTO: CEDIDA

SÍLVIA FORNÓS
REUS

Emprenent un viatge sensorial, el 
dramaturg reusenc Francesc Ce
rro-Ferran convida a volar a tra
vés del llenguatge del poeta Lluís 
Sola en l’espectacle Sola sol Sola. 
El llenguatge del capvespre, que 
aquest divendres dirigirá al Teatre

Bartrina (21.30 hores). «Es una 
proposta de creació propia inspi
rada a partir deis versos del Lluís 
Sola. Hi ha pocs textos i menys 
espectacles en l’ámbit teatral que 
tractin el capvespre d’una manera 
específica», explica el director ar- 
tístic, qui confessa que «per a mi, 
aquest moment és una obsessió, 
perqué el capvespre té un llen

guatge propi, unes emocions, una 
música, un ambient i també una 
manera de respirar».

Francesc Cerro-Ferran ha trobat 
tot aquest llenguatge en els versos 
de Lluís Sola, de qui assegura que 
«si fos un poeta estranger, tothom 
el llegiria i l’hauria estudiat a les 
escoles. Es una de les grans veus 
de la poesia d’aquest país, i no en-

tenc per qué no se li ha donat més 
importancia».

En l’espectacle Sola sol Sola. El 
llenguatge del capvespre, el direc
tor artístic convida al públic a vo
lar per «la poesia i els versos nc- 
cessaris de Lluís Sola». «Des del 
punt de vista estilístic, treballa el 
llenguatge d’una manera pulcra i 
preciosista. Escoltar un sol vers

d’ell és com una pintura, és a dir, 
un plaer per ais sentits», afegeix 
Francesc Cerro-Ferran. En aques
ta  m ateixa línia, el dram aturg 
reusenc fa valdré que «el poeta 
coneix molt bé la llengua i el llen
guatge, i fa magia amb les parau
les i les imatges perqué, de vega- 
des, la poesia té un punt estétic, 
pero  Lluís Sola transcende ix  
l’estética i la transforma en una 
obra mestra. Així mateix, reconeix 
que «volar a partir del que ha es- 
crit qualsevol gran poeta, i que un 
espectacle estigui a l’altura de les 
seves paraules, és una responsa- 
bilitat, i a partir del món de Lluís 
Sola he creat un món paraHel a 
l’escenari».

De l’obra del poeta, Francesc. 
Cerro-Ferran destaca que «un eix 
vertebrador és el silenci, i és una 
de les coses que més m’ha seduít, 
així com el concepte de capvespre 
com al-legoria a aquest silenci, 
reclusió i reflexió, i també la lli- 
bertat, tan necessária en moments 
com Tactual».

Esséncia de lánima
I d’aquesta manera Tespectacle -  
que s’inclou en el cicle ‘Projecte 
Bartrina. Cultura de proximitat-  
mostrará «el sentit més profund 
de la paraula per arribar a l’essén- 
cia de Lámina». Els encarregats de 
posar veu a les paraules són Elisa
bet Márquez i Jordi Francesch 
que, segons Francesc Cerro-Fe
rran, «conversen a cau d’orella i al 
capvespre sobre el més profund 
de Lámina deis personatges, amb 
intensitat i llenguatge d’orfebre- 
ria». Deis intérprets, el dramaturg 
reusenc destaca que «Jordi Fran
cesch és un actor de casa nostra i 
especialista en el món de la poe
sia, per la seva saviesa i calidesa 
de la veu», mentre que d’Elisabet 
Márquez afirma que «és un dcsco- 
briment i Tespectacle és un deis 
seus primers passos en Támbit 
professional. Es un gust poder 
mostrar aquest talent».

M úsica

L o s  Ye-yé, protagonistes 
demá de les ‘Tardes musicals’ 
al Castell de Vila-seca’

REDACCIÓ
VILA-SECA

El Jardí del Castell de Vila-seca 
será Tescenari de Tactuació de Los 
Ye-yé demá divendres a partir de 
les 20 hores. Aquest concert a Tai
re lliure que s’enmarca en el cicle 
‘Tardes musicals’ al Castell de Vi- 
la-seca, una programado cultural

que pretén donar suport a la cul
tura local recolzant actuacions de 
petit format i amb aforament li
mitan

Vila-seca va reprendre les acti- 
vitats culturáis el passat cap de 
setmana amb la programado de 
quatre concerts de petit format, 
que van perm etre gaudir de la 
música a Taire lliure. Aleshores,

van actuar el grup Threesides,
Sandra Gracia, Antonio Herreros 
i Hugo Campoy.

Aforament limitat
Per tal d’organitzar l’acte de demá 
amb totes les mesures de segure- 
tat, des de l’organització del cicle 
‘Tardes m usicals’, s’ha lim itat 
l’aforament. A més, també recor- 
den que «és necessari mantenir 
una distáncia de seguretat entre 
persones de 2 metres; l’ús de la 
mascareta és obligatori; l’accés i 
el desallotjament deis espais es 
fará de manera esglaonada i se- 
guint en tot moment les senyalit- 
zacions i indicacions del personal 
de Torganització i resta prohibit 
menjar, beure i fumar en to t el 
recinte». Los Ye-yé actúen demá al Castell de Vila-seca. fo to : c e d id a
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