
En el cas de La Funcional,
l’adjectiu amateur és sim-
plement per indicar que els
seus membres no viuen del
teatre, perquè el rigor i
l’ambició amb què afron-
ten el procés de posada en
escena de qualsevol dels
seus espectacles és plena-
ment professional –en al-
guns dels aspectes tècnics,
com escenografia o il·lu-
minació, contracten pro-
fessionals de l’àmbit. Ja fa
vint anys que treballen
d’aquesta manera i ja po-
den ensenyar en la seva
trajectòria més d’una tren-
tena d’espectacles. De fet,
no s’hi van pas posar per
poc, ja que el primer mun-
tatge que van fer, estrenat
l’any 1990, va ser La nit de
les tríbades (P.O. En-
quist), que no s’ajusta pre-
cisament al text tipus que
escullen els grups per
afrontar el seu debut.

Però La Funcional ha
arribat als vint anys i ho ha
fet conservant la seva espi-
na dorsal –Josep Maria
Cortada, Helena Cusí i
Salvador Torres–, malgrat
els canvis lògics de perso-
nes, i sobretot ha pogut so-
breviure al despropòsit
que suposa tot l’afer del
Casino Menestral, la seva
seu, una veritable casa de
Cultura de Figueres que

funcionava a ple rendi-
ment, en què l’anhel de
fer-hi unes necessàries
obres de millora i restaura-
ció ha esdevingut una ver-
gonya de grans dimen-
sions que no fa altra cosa
que posar en relleu la inep-
titud política dels respon-
sables de la situació i que
han deixat Figueres, de
moment i sense possibili-
tat encara de veure la llum
al final del túnel, sense un
espai cultural de primer
ordre. La Funcional ha po-
gut disposar dels espais
d’El Jardí per continuar la
seva activitat.

Muntatge cobejat
La senyora de Sade, que es
podrà veure els dies 16 a
18, 23 a 25, 30 i 31 de ge-
ner, i 1 de febrer, a El Jardí,
a més del 20 i 21 de març a
La Planeta, de Girona, és
un muntatge, segons Josep
Maria Cortada, el director,
llargament cobejat pel
grup, que ha decidit afron-
tar-lo ara perquè «aquest
és el moment», ja que la
companyia ha arribat al
seu punt just de maduresa.
Cortada afirma que el text
els ha «rondat diverses ve-
gades al llarg d’aquests
vint anys». El director ex-
plica que el principal repte
que han hagut d’afrontar

és «el treball interpreta-
tiu», ja que els sis perso-
natges que surten a l’obra
són dones, mentre que en
el repartiment hi ha tres
dones i tres homes: Dolors
Garde, Dolors Turu, Al-
bert García, Felip Joana,
Jaume Parés i Pilar Do-
mínguez. Aquesta no co-
incidència en el gènere en-
tre intèrpret i personatge
és una de les possibilitats a
l’hora de posar en escena
l’obra. El precedent més
proper, a les comarques gi-
ronines, és el de la compa-
nyia, també amateur, tam-
bé professional, Teatre de
la Selva, en què tots els in-
tèrprets eren homes. Per
Cortada, la posada en es-
cena s’havia de fer «sense

caure en la caricatura» per
aquest canvi de gènere, ja
que l’actor és un home, pe-
rò el seu personatge és una
dona. Cortada explica que
la companyia treballa en
aquest muntatge des del
mes de març passat, una
manera de treballar –amb
temps– habitual en el
grup, i que el personatge
del marquès de Sade és «el

gran absent de l’obra», al
qual «se’l descobreix a tra-
vés de la mirada de sis de
les dones del seu entorn
personal i familiar; sis mi-
rades plenes de prejudicis,
experiències, il·lusions o
fantasies envers el mar-
quès.» Però la peça parla
també del canvi que repre-
senta per la societat d’ales-
hores la Revolució Fran-

cesa. Cortada diu que fer el
muntatge ha suposat «el
retrobament amb l’esperit
d’un dels muntatges més
antics del grup, Les cria-
des (1995), de Genet, per
la coincidències en el llen-
guatge, en la manera de
copsar el món d’ambdós
autors i en el fet que part de
l’equip del muntatge de
llavors repeteix.»

La Funcional posa
en escena «La

senyora de Sade»,
de Yukio Mishima

El grup teatral figuerenc exhibeix una
salut de ferro en el seu 20è aniversari

DANI CHICANO /  Figueres

● La companyia de teatre amateur La Funcional, de Fi-
gueres, celebra el seu vintè aniversari posant en escena
una obra tan complexa com La senyora de Sade, de Yu-
kio Mishima, que estrenarà divendres que ve. El grup alt-
empordanès exhibeix, després de vint anys, una salut de
ferro i resta fidel a la seva marca: bon teatre i ben fet.

A dalt a l’esquerra i abaix a la dreta, imatges dels assajos de La senyora de Sade. A dalt, a l’esquerra, la magnífica ambien-
tació de La solució final. A baix, a l’esquerra, una imatge d’Hotel Sorrento. / J. SABATER / J. ALGANS / M. RUIZ / E. PICAS
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● La Funcional Teatre va néixer el
1989 en una festa d’aniversari, segons
expliquen els mateixos membres del
grup, en un balcó de la Rambla de Fi-
gueres. Des de llavors la flama s’ha
mantingut viva i ara ja és habitual que
la companyia, que ha passat de tenir
uns 9 membres a tenir-ne gairebé una
quarantena, presenti més de dos mun-
tatges cada any. Aquesta productivitat
és deguda al fet que, segons Josep Ma-
ria Cortada, aquest grup té la sort de te-
nir un factor, inexistent en altres com-
panyies, que és la capacitat de diverses
persones de tenir cura de la direcció
d’un espectacle: «Hi ha diversos direc-
tors, amb gustos teatrals molt dife-

rents, de manera que no hi ha una visió
uniforme sobre el fet teatral.» Això sí,
a l’hora de treballar hi ha uns trets co-
muns: el respecte per l’obra i l’especta-
dor, pel teatre mateix, és escrupolós, i
el rigor, màxim. Aquest sentit comú es
posa de manifest quan la companyia ha
d’afrontar gèneres com ara el musical
La bella Helena (2003) o Ara va de bo-
leros i poemes sensuals (2006). Són
muntatges que els van promoure mú-
sics que formen part de la companyia,
de manera que el nivell mínim pel que
fa a la música i el cant està assegurat.
Cortada apunta, però, que comença a
fer falta un cert relleu generacional. Els
més joves del grup ja en prenen nota.

D’aniversari en aniversari


