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L’equip artístic de la versió teatral de ‘Festen’ al complet, tots vestits de gala

Marta Angelat, Carles Canut, Mingo Ràfols i Boris Ruiz són alguns dels intèrprets del muntatge

Viladecans estrena la
versió teatral de ‘Festen’

Josep Ferrer
VILADECANS

E
l Teatre
Atrium de
Viladecans
acollirà di-

vendres que ve
l’estrena de ‘Cele-
bració’, la versió
teatral de la pel·lí-
cula danesa ‘Fes-
ten’, coproduïda pel
consistori munici-
pal i el Romea.

Celebració es basa en la pel-
lícula de Thomas Vinterberg i
Mogens Rukov, i que va ser
adaptada al teatre Bo hr. Han-
sen. “És una cosa que no passa
gaire sovint, que d’una pel·lí-
cula se’n faci una versió tea-
tral, més aviat succeeix tot el
contrari”, va explicar ahir el
director del muntatge, Josep
Galindo, que ha comptat amb
la dramatúrgia de Pablo Ley.

Celebració se situa a Dina-
marca en una mansió burgesa
enmig del camp. Tota una fa-
mília es reuneix per celebrar
el seixantè aniversari del pare.
Tot i que el dia és meravellós,
el recent suïcidi d’una filla
que s’ha tret la vida ofegant-se
a la banyera enterboleix la
festa. A partir d’aquí, s’esta-
bleix tota la trama i entre els

diferents membres de la fa-
mília es van dient totes les
veritats que fins aquell mo-
ment s’havien ocultat. Tot i
que el tema de les relacions
familiars és el principal, per
Marta Angelat, actriu que in-
terpreta el paper de la dona de
l’homenatjat, “és una bomba
de rellotgeria contra l’ésser
humà”. “Per sort no totes les
famílies són com aquesta”, va
afirmar Carles Canut, que dó-
na vida al patriarca del clan.

Petits canvis
Ni Galindo ni Ley no s’han

plantejat fer gaires canvis de
la versió teatral elaborada per
Hansen. “La història també la
situem a Dinamarca, però
podria ser en un altre lloc
perquè no és una tragèdia re-
alista sinó simbòlica”, va ex-
plicar Ley. Els únics canvis
respecte a l’original són l’a-

parició constant de dues ne-
nes, “a través d’una mena de
caixes, amb la qual cosa
aconseguim que sempre hi
siguin presents”.

Celebració és una obra de les
anomenades corals, ja que no
hi ha cap personatge que so-
bresurti més que els altres.
Tots tenen el seu pes específic
i important en el conjunt del
muntatge. Carles Canut, Mar-
ta Angelat, Cristina Brondo,
Roser Camí, Daniel Klamburg,
Jordi Llordella, Victòria Pagès,
Jorge Peña Miranda, Mingo
Ràfols, Boris Ruiz, Santi Sans i
Lluís Villanueva en són els
protagonistes.

Espai irreal
Calixt Bieito, director artís-

tic del Romea, va destacar el
treball de tots els actors “per-
què han conegut i connectat
molt bé amb el concepte d’a-
quest espectacle”. En aquest
sentit, Angelat va explicar que
tot i tractar-se “d’una obra
complexa i dramàtica” han fet
un treball personal i alhora
conjunt, molt important per
tal d’apropar la història a
l’espectador, “perquè hem ha-
gut de fer una simbiosi entre
la realitat que portem nosal-
tres com a personatges i la ir-
realitat de l’espai”. Segons
Angelat, per a tot el reparti-
ment, Celebració ha estat un
repte “perquè tu entres en es-
cena i estàs creant l’espai en
aquell moment i això és molt
interessant”.

Malgrat aquesta complexi-
tat, i el fet que l’obra s’inspiri
en una pel·lícula qualificada
del gènere Dogma, “que és
molt de culte i no és per a un
públic massiu”, segons Galin-
do, el director està convençut
que “va adreçada a un públic
molt ampli i que pot ajudar-lo
a iniciar-se en el teatre perquè
hi ha molta acció, amb canvis
constants i amb una trama
molt clara que parla de la fa-
mília i d’una tragèdia de la
infància”.

Celebració serveix per iniciar
les activitats d’aquest any del
Festival Grec. El seu director,
Borja Sitjà, es va felicitar per-
què el Romea torni a ser seu
del Grec, “perquè és un espai
que necessitem”. L’obra s’es-
trenarà oficialment divendres
i estarà a Viladecans fins diu-
menge. Després es podrà veu-
re al Romea del 25 de juny al
31 de juliol.

Produir a mitges

➤ El Teatre Romea i l’A-
juntament de Viladecans
van signar ahir un conveni
per produir conjuntament
en els pròxims quatre anys
quatre muntatges. La pri-
mera col·laboració és justa-
ment l’obra Celebració, a la
qual el consistori viladeca-
nenc aporta el quaranta
per cent dels costos de
producció.
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Un conveni
regularà les
gires del TNC
per Catalunya

M. Monedero
BARCELONA

E
ls teatres munici-
pals de Catalunya
tenen a partir d’a-
ra més facilitats
per poder progra-
mar les producci-

ons del Teatre Nacional de Ca-
talunya (TNC) gràcies al conve-
ni firmat ahir entre les quatre
diputacions catalanes, la Fede-
ració de Municipis de Catalu-
nya, l’Associació de Municipis i
el mateix TNC. Un acord que
no ha estat fàcil ni ràpid, “ha
costat més d’un any poder sig-
nar-lo i s’han hagut de vèncer
reticències, desconfiances i
malentesos”, reconeixia ahir el
conseller delegat del TNC, Joan
Francesc Marco, però final-
ment la negociació “ha acabat
bé”. D’aquesta manera, es “fa
realitat –afegia Marco– l’a-
profundiment en la igualtat
d’accés a la cultura indepen-
dentment d’on es visqui del
territori, amb les condicions
més favorables per als teatres
municipals”. L’acord preveu
que el TNC assumeixi totes les
despeses de producció de l’es-
pectacle, així com un 25 per
cent dels costos variables de la
gira. A més a més, el teatre de
les Glòries s’encarregarà del
material informatiu i de la se-
va presentació. Les quatre di-
putacions catalanes finança-
ran un 10 per cent del cost va-
riable de cada espectacle que
surti de gira a les respectives
comarques, mentre que els
ajuntaments assumiran el 65
per cent restant de les despe-
ses. La consellera de Cultura,
Caterina Mieras, que presidia
l’acte, va destacar que aquest
conveni s’emmarca en un dels
eixos bàsics de la Generalitat,
que consisteix a “garantir l’ac-
cés dels ciutadans als serveis
públics, entre els quals la cul-
tura”. I és que, segons Mieras,
quan Marco va arribar al TNC
“li vaig demanar que apliqués
a la seva gestió el principi de
territorialitat”. De totes les in-
tervencions en l’acte de signa-
tura, cal destacar la del res-
ponsable de Cultura de la Di-
putació de Girona, Enric Vilert,
que va apostar “per fer un pas
més” i “estudiar que producci-
ons que es facin a comarques
puguin venir a Barcelona”.


