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«No soc el que soc», l'adaptació
actual d'«Othello» que diumenge
arriba a Reus
Fabulae Tarraconenses la representa a la sala Santa Llúcia

No soc el que soc, l'adaptació contemporània d'Othello de Fabulae Tarraconenses, arriba a Reus | Cedida

Aquest diumenge (a les 7 de la tarda) arriba No soc el que soc a la sala Santa Llúcia de Reus,
la nova proposta de la companyia del Camp de Tarragona Fabulae Tarraconenses. Es tracta
d'una adaptació contemporània de l'obra Othello, de William Shakespeare, una proposta
trencadora que busca apropar al públic aquest drama de l'escriptor anglès a través d'elements i
conflictes actuals.
La violència de gènere i la manipulació, els eixos principals
Amb el títol No soc el que soc, una frase mítica de l'obra, Othello gira entorn els temes de la
violència masclista i el racisme, encara que enfocats d'una manera diferent de l'original. El fet
que Othello en lloc de ser un personatge racialitzat sigui blanc i que Iago no sigui un home, sinó
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una dona, transforma els conflictes de l'obra original. Els eixos temàtics de l'adaptació de Fabulae
Tarraconenses passen a ser les mentides i la violència de gènere.
Es tracta d'una proposta innovadora que crea una atmosfera de violència psicològica banyada
amb tocs d'humor negre, segons el director de l'obra, Miquel Àngel Fernández. La representació
es pot veure aquest diumenge 13 de març a les set de la tarda a la sala Santa Llúcia de Reus
amb entrades a taquilla.
Fabulae Tarraconeses és una companyia formada per set actors i actrius del Camp de
Tarragona que enguany compleix 10 anys. Vinculada al grup de recontrucció històrica Thaleia,
l'agrupació ha representat anteriorment diverses obres de Shakespeare com Juli Cèsar, Titus
Andoni o Hamlet.
Sorteig d'una entrada doble
A través de la nostra pàgina d'Instagram podeu participar en el sorteig d'una entrada doble per
assistir a l'obra No soc el que soc de Fabulae Tarraconenses. El sorteig estarà actiu fins aquest
dissabte a la una del migdia i el guanyador es donarà a conèixer el mateix dissabte a la tarda.
Sort!
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