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Què passaria si tinguéssim
la convicció que els fets
que passen diàriament els
haguéssim somiat amb an-
terioritat? Aquesta és la
qüestió que planteja la ba-
se argumental de Dakota.
L’obra gira al voltant
d’Hipòlit Feliu, «una per-
sona de reconegut prestigi
i feliçment casat que veu
trontollar la seva vida des
del moment en què pateix
un accident i pren cons-
ciència de la seva capacitat
de predir el futur a través
dels seus somnis».

La companyia teatral
tarragonina Nascuts de
Peu en Terra (abans Pri-
mats pel Teatre) ha escollit
aquest muntatge del també
autor del Mètode Grön-
holm i Paraules encade-
nades per posar-lo en es-
cena. Es podrà veure al
teatre El Magatzem de
Tarragona avui i demà, a
les nou de la nit, i, atès que
ja s’han exhaurit les entra-
des per tots dos dies, s’ha
previst una tercera funció
pel divendres 5 de juny.
Els quatre actors protago-
nistes són Miquel Àngel
Magan, Marcel Ferré, Èlia
Rodríguez i Xavier Sal-
sench.

El muntatge és una pro-
ducció de l’Associació de
Teatre Nascuts de Peu en
Terra, en què ha col·labo-
rat el Teatre El Magatzem i
que ha tingut el suport de
l’Aula de Teatre de la
URV.

Dakota, una comèdia de
1995, va rebre el premi Ig-
nasi Iglesias de la Diputa-
ció de Barcelona i el Premi
Butaca. L’autor, Jordi Gal-
ceran, fa un retrat de la so-
cietat actual mitjançant
l’humor intel·ligent i la
ironia.

L’associació de teatre
Nascuts de Peu en Terra ha
tornat ara a l’activitat es-
cènica després del muntat-
ge Cansament (2006), una
producció pròpia de teatre
contemporani basada en
monòlegs de l’autor ale-
many Peter Hancke on es
donava rellevància a les
coreografies i a la musica-

litat, dirigits per Judit Pu-
jol. L’any passat mentre
els components del grup
assitien a cursos de forma-
ció van escollir aquest text
per al seu nou projecte,
que ara s’ha materialitzat.

Trajectòria llarga
Malgrat tractar-se d’una
companyia no professio-
nal, Nascuts de Peu en
Terra té una llarga trajec-
tòria i experiència tant en
treballs col·lectius com a
títol individual. De fet, al-
guns dels seus membres
han participat en les cone-
gudes representacions de
Dames i Vells, i també en

actuacions amb altres
grups de teatre o cursos es-
cènics (Aula de Teatre
URV, Col·legi del Teatre
de Barcelona, tallers di-
versos...). La direcció ar-
tística també és a càrrec
d’una veterana de l’esce-
na, Menuda Tapias, mem-
bre del Col·lectiu de Tea-
tre Necessari Trono Ville-
gas, amb qui ha realitzat
múltiples activitats en el
món teatral i televisiu.
També ha participat en ci-
nema i ha dirigit muntat-
ges d’altres grups de tea-
tre, com el Teatre per Em-
portar que va fer gira per
Amèrica del Sud.

La companyia tarragonina Nascuts
de Peu en Terra estrena a El

Magatzem la comèdia «Dakota»
Menuda Tapias dirigeix els quatre actors que protagonitzen l’obra de Jordi Galceran

Imatge promocional de la companyia Nascuts de Peu en Terra. / PELE VIADER

● La veterana de l’escena Menuda
Tàpias és la directora de la darrera
producció de la companyia tarrago-
nina Nascuts de Peu en Terra (abans

CARINA FILELLA / Tarragona Primats pel Teatre). Es tracta de Da-
kota, una comèdia de Jordi Galceran
que gira al voltant d’un personatge,
Hipòlit Feliu, que «pren consciència
de la seva capacitat de predir el futur

a través dels seus somnis». El mun-
tatge s’estrenarà avui al Teatre El
Magatzem de Tarragona (21 h) i
s’oferiran dues funcions més demà i
el 5 de juny.

� Simulacre d’incendi en un bé patrimonial de Tarra-
gona. Un centenar de persones, entre bombers, policies i
ciutadans, van participar ahir en la simulació d’un incen-
di a l’antic ajuntament de Tarragona. L’actuació formava
part del curs d’intervenció d’extinció d’incendis en patri-
moni històric que organitzava el Grup de Ciutats Patri-
moni de la Humanitat. / ACN

● El festival de divulgació
històrica romana Tàrraco
Viva va arrencar ja el di-
lluns 18 de maig, però serà
en els pròxims tres dies
que es desplegaran les mi-
llors propostes dels grups
de reconstrucció històrica.
De fet, al camp de futbol
El Roqueral es durà a ter-
me l’XI Trobada Interna-
cional de Grups de Re-
construcció Històrica
d’Època Romana, i les di-
ferents legions romanes
presents al festival mostra-
ran les seves proeses al
llarg de tot el cap de setma-
na. Però la majoria d’actes
tindran lloc als jardins del
Camp de Mart, on aquesta
tarda (17 h) s’inaugurarà
la VII Fira Internacional
de Museus, que, sota el

nom de Roma als Museus
del Món, «és un aparador
de l’oferta cultural de la
roma antiga i alhora un es-
pai d’intercanvi d’infor-
mació sobre el treball i les
realitats de museus i insti-
tucions amb les seves
aportacions a l’àmbit de la
divulgació històrica», se-
gons els organitzadors.

Durant el cap de setma-
na, el grup Projecte Phoe-
nix recrearà a l’amfiteatre
romà la Romanorum vita,
la vida i costums dels an-
tics romans. A la pedrera
del Mèdol, Carles Alcoy
presentarà el Beatus ille, o
com els romans aprecia-
ven la vida al camp i la na-
tura. I a la Casa Castellar-
nau, dos filòlegs clàssics i
papiròlegs faran descobrir
les tècniques del papir.

Els grups de reconstrucció
històrica enceten avui els tres

dies forts de Tàrraco Viva
C.F. / Tarragona


