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‘Projecte Llenamú’ es representarà a la Fundició Dúctil Benito divendres, dissabte i diumenge

CorCia estrena a Manlleu una obra  
sobre l’últim habitant d’una colònia
Manlleu

Marc Riera

Pedres o persones. Aquest 
debat present en la societat 
actual és l’eix de Projecte 
Llenamú, el nou espectacle 
de la companyia osonenca 
CorCia Teatre que s’estrena 
aquest divendres, dissabte 
i diumenge a la sala d’ac-
tes Ter de Fundició Dúctil 
Benito, a Manlleu. Una taula 
i tres actors (Cesc Pérez, 
Jordi Arqués i Marta Parra-
mon) són el centre d’aquest 
espectacle, que segons el 
seu director, Joan Roura, vol 
“tornar als orígens”’ amb un 
teatre “essencial” centrat en 
el treball d’actors. 

El procés creatiu ha estat 
fet per la mateixa compa-
nyia. L’obra ha sortit “d’un 
full en blanc” i amb el llibre 
Manlleu íntim, de Domènec 
Cavalleria, com a teló de 
fons. El resultat és, segons 
els membres de CorCia Tea-
tre, una comèdia àcida que 
vol fer “una mirada irònica a 
la classe política actual, a la 
hipocresia, a l’ambició i a la 
falta de valors ètics”. Roura 
considera que l’obra va més 
enllà d’un simple divertimen-
to i que reivindica “la funció 
social del teatre”, a banda de 
l’oci. 

L’eix argumental de Pro-
jecte Llenamú arrenca amb 
la descoberta d’unes restes 
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El director i els tres actors de CorCia, aquest dimecres en un assaig de l’obra a la sala Ter de Dúctil Benito

arqueològiques de gran valor 
situades sota d’una antiga 
colònia industrial. Aquests 
vestigis porten l’administra-
ció a forçar Esteve Gasòliba 
(Cesc Pérez), únic habitant 
que hi resta a la colònia, 
perquè en marxi. El direc-
tor general del patrimoni 
cultural, Pere Artigas (Jordi 
Arqués), és l’encarregat de 
negociar personalment amb 
l’habitant de la colònia, però 
aquest no hi vol accedir. El 
polític i la seva secretària 

(Marta Parramon) hauran de 
buscar estratègies poc con-
vencionals per desbloquejar 
la situació. El text definitiu 
el signen el mateix Joan Rou-
ra i Xavier Boada. 

Després de l’estrena a 
Manlleu, l’espectacle comen-
çarà a girar per Catalunya i la 
companyia preveu fer-ne una 
versió en castellà. Projecte 
Llenamú té com a coproduc-
tors l’Ajuntament de Man-
lleu i el Museu Industrial del 
Ter (MIT). El director del 

museu, Carles Garcia, con-
sidera que aquesta vegada 
s’han canviat les tornes: “Les 
altres eren encàrrecs i projec-
tes del museu, i aquest cop 
la iniciativa neix de CorCia 
Teatre”.

Les representacions de 
Projecte Llenamú d’aquest 
divendres i dissabte es faran 
a les nou del vespre, i diu-
menge a les set de la tarda, 
en aquest espai industrial 
que s’ha habilitat per acollir 
les representacions.   

CRÍTICA DE TEATRE

Tots plegats som de Mequinensa
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Una escena de ‘L’aigua’, diumenge passat a Vic. L’actor osonenc Joan Anguera és el primer per la dreta

som de Mequinensa, i que el 
pantà que va cobrir el poble 
també ens ha ofegat. S’han 
inundat parets que havien 

estat plenes de vida... una 
vida que corre com l’aigua, 
però que ha quedat en part 
estancada. L’aigua ha sabut 

trobar els fragments idonis i 
els ha teatralitzat buscant la 
ironia, les ganes de viure i de 
riure d’uns personatges amb 

la vida molt aferrada a les 
barques, a les mines... 

Cada actor interpreta el 
seu paper amb la màxima 
naturalitat. Recordarem sem-
pre el posat –com si fos de 
còmic– del jove advocat de 
Barcelona que ha anat a tre-
ballar al poble i ens presenta 
cadascun dels autòctons. Pri-
mer en resta al marge i des-
prés és un més... Tots tenen 
prou entitat perquè se’ns 
gravin a la memòria; tant pel 
que fa a la interpretació com 
pel vestuari i l’ambientació. 
El públic riu a cremadent de 
les vivències d’aquella gent 
de poble enterrada, meta-
fòricament, per les aigües. 
Una taverna, una partida 
de cartes és l’inici i la fi de 
les relacions entre els per-
sonatges. A la taverna s’hi 
discuteix tot. Una maleta i 
una teranyina ens diuen que 
tot s’ha acabat; en resta la 
paraula ben dita de Moncada 
i la posada en escena de L’ai-
gua per donar a conèixer més 
enllà dels llibres la història 
d’aquest tros de món. 

‘L’aigua’. Textos de Jesús 
Moncada. Direcció: Xicu 
Masó. Centre Comunita-
ri de Vic. Diumenge, 10 
de febrer de 2008.

Vic

Carme Brugarola

Jesús Moncada ens ha deixat 
una obra universal, encara 
que hagi buscat un racó petit 
per inspirar-se i abocar-nos la 
immensitat de les relacions 
humanes plenes de conflic-
tes, pors, il·lusions, desen-
ganys, xafarderies... 

L’aigua és un muntat-
ge fresc, teatralment ben 
resolt. El públic està atent 
davant d’uns actors que, 
aparentment, trenquen la 
quarta paret per donar més 
confidencialitat als esdeve-
niments, per dir-nos que tots 

Del ‘Cor’ de 
Montserrat Mas 
als clàssics per a 
joves i el ‘teatre 
industrial’

Manlleu

M.R.

CorCia Teatre és una com-
panyia teatral osonenca 
que amb cinc anys de 
trajectòria ha realitzat un 
total de vuit espectacles. 
El grup es va presentar 
públicament l’octubre 
del 2001, quan va posar 
en escena l’obra Cor, de 
Montserrat Mas. L’obra es 
va estrenar al desaparegut 
teatre Atlàntida de Vic. 
L’any 2003 va presentar 
l’espectacle de petit for-
mat Precipici, dins de la 
Mostra d’Arts Vives del 
Castell de Montesquiu. 

Posteriorment, la com-
panyia inicia una etapa 
centrada en adaptacions 
de clàssics destinats a 
un públic jove: La Celes-
tina (2004), Rinconete y 
Cortadillo (2005) i Tirant 
lo blanc (2006). Durant 
aquests anys també ha 
realitzat produccions per 
al MIT, com Retalls del Ter 
(2005), Figures d’aigua 
(2006) i L’esperit del Ter 
(2007), un muntatge de 
visites guiades pel museu 
que encara es representa. 
En el seu decàleg fundaci-
onal hi defensen la recerca 
de nous recursos creatius, 
el rigor interpretatiu i el 
fet de fer espectacles amb 
compromís. 


