TEATRE

Un llibre de Rodolf Sirera, amb
pròleg de Pasqual Alapont
Tot s'hi val en la investigació científica?
Quins són els límits en què l'ètica ha de
prevaldre sobre la ciència? Es poden
subvertir les lleis de la naturalesa sense
conseqüències?
Griffin, el protagonista de L'home invisible,
és un científic obsedit per trobar la fórmula de

Rodolf
Sirera
Rodolf Sirera (1948) és indubtablement el
dramaturg més important del teatre valencià
contemporani i un dels autors més consistents
de teatre. Al llarg de més de quaranta anys de
creació, la seva obra s’ha caracteritzat per una
gran varietat estilística i temàtica.
Nascut a València l’any 1948, Rodolf Sirera
pertany a la generació dels 70, un grup
d’escriptors que, nascuts en els anys immediats
a l’acabament de la II Guerra Mundial, va donar
a la literatura catalana feta des del País Valencià
un esplet que no tenia precedents, ni en nombre
ni en qualitat, des de la fallida Renaixença local,
tant en poesia com, sobretot, en narrativa o en
teatre, gèneres que no gaudien, aleshores,
d’una tradició culta amb un mínim de vitalitat.
Des de mitjan anys 90, Rodolf Sirera ha
dirigit gran part del seu esforç creatiu a la
televisió, com a guionista de diverses
sèries, sobretot per a TV3 o Canal 9, i en
menor grau per a TVE i Telecinco.

la invisibilitat que, esperonat pels malvats
Moriarty i Hynkel, no s'està de passar per
damunt de qualsevol per aconseguir el seu
propòsit. Glòria, la seua promesa,
desesperada, demana ajuda al detectiu
Sherlock Holmes i el seu inseparable doctor
Watson.
Aconseguirà el poder redemptor de l'amor
véncer el despropòsit de l'ambició
desmesurada?
A L'home invisible, Rodolf Sirera, a partir de
l'obra homònima d'H. G. Wells, ens regala un
homenatge a la literatura fantàstica i
d'aventures, mentre ens adverteix de la
supèrbia d'una societat que pensa que té dret
a tot i que ho pot aconseguir.
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