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El cicle Dijous 
a l’Institut del 
Teatre programa 
10 espectacles

Vic

J.V.

Puputyttö (la chica coneji-
ta), un espectacle de teatre 
manga, obrirà aquest dijous 
la quarta temporada dels 
Dijous a l’Institut del Teatre. 
Des d’ara fins al mes d’abril, 
s’han programat 10 espec-
tacles pensats especialment 
per atreure públic jove. Les 
representacions –dues cada 
mes– es faran a la sala de 
l’Institut del Teatre, tots 
els dijous a 2/4 de 10 de la 
nit, amb entrades a preus 
populars (3 euros, aquest 
desembre, i 4 euros, a partir 
del gener). Els Dijous a l’Ins-
titut del Teatre també volen 
servir de plataforma als joves 
professionals que s’estan for-
mant a l’Institut del Teatre, 
que hi presenten els treballs 
sorgits dels seus tallers. A 
l’acabar cada representació, 
les companyies ofereixen 
una explicació i obren un dià-
leg amb el públic.

La primera proposta, 
Puputyttö (la chica conejita), 
té el seu origen en un taller 
d’escenificació dels alumnes 
de Direcció i Dramatúrgia. 
La història parla d’una noia 
que aspira a ser la dona ideal, 
“que acaba convertint-se en 
un objecte sexual”. El plante-
jament vol posar en qüestió 
els tabús socials sobre la 
figura de la dona i la condi-
ció femenina, però “sense fer 
judicis, sense donar una lec-
tura”. L’imaginari de la noia 
protagonista està construït 
a partir de dibuixos animats, 
i per això es defineix com a 
teatre manga. Cinc actrius 
i dos actors representen 
aquest muntatge creat i 
dirigit per Alícia Gorina, 
que ha estat seleccionat per 
a la Mostra de Teatre de 
Barcelona. 

Els Dijous a l’Institut del 
Teatre continuaran el dia 
18 de desembre amb El bosc 
d’Ostrovski, un muntatge de 
Dusan Tomic que compta en 
el seu repartiment amb l’ac-
tor vigatà Jacob Valltramunt.  
Entre les propostes poste-
riors destaca, el dia 29 de 
gener, la presentació a Vic de 
La gran nit de Lurdes G., creat 
i dirigit per Josep M.  Miró. 
L’obra de l’autor dramaturg 
de Prats de Lluçanès va obte-
nir un accèssit al premi Lluís 
Solà, dins dels Premis Litera-
ris de Calldetenes de 2008, i 
a hores d’ara ja s’ha estrenat 
a Barcelona. 

CRÍTICA DE TEATRE

Coral de vida

Eduard Farelo en un moment de l’obra

‘Coral romput’. Textos de 
Vicent Andrés Estellés. 
Teatre Cirvianum de 
Torelló. Dissabte, 29 de 
novembre de 2008.

Torelló

Carme Brugarola

Dèiem en acabar l’espectacle 
que potser hauria estat bé 
deixar aquest espai en blanc; 

no calen les paraules, només 
una recomanació: no us ho 
perdeu. A l’entreacte, es 
caçaven comentaris al vol del 
tipus: “Es una mica raro però 
m’agrada”. El públic era molt 
variat. Conegués o no Vicent 
Andrés Estellés, s’emocio-
nés més o menys davant de 
l’allau de símbols d’aquesta 
posada en escena; al final, un 
munt de sensacions, difícils 

d’expressar, ens removia l’es-
tómac. El secret de la màgia 
viscuda són les paraules del 
poeta ben interpretades, ben 
dites dins d’un espai escènic  
pensat curosament; on hi 
trobem, com en la poesia,  
aquells detalls impercepti-
bles potser a la vista però no 
als sentits: els objectes, els 
moviments dels intèrprets, 
els passos, les mirades, les 

intencions, s’acoblen al saber 
fer del poeta. Estallés, també 
periodista, té una necessi-
tat imperiosa d’expressar 
la vida, a partir de les seves 
pròpies experiències, i la 
seva intimitat s’universa-
litza i ens fa sentir petits 
escoltant els seus versos. 
Ens fonem en els seus pen-
saments i els fem nostres. La 
vida plena de dolor, d’amor, 
de passió, de paisatge, de 
gent, de sentiment, de quo-
tidianitat. La vida més pro-
saica feta poesia. I els actors 
en fan una coral d’aquests 
versos tan estimats i dits 
per Ovidi Montllor i també 
musicats per Toti Soler. Ara 
hi ha més músics, i hi ha 
dansa, hi ha joc teatral i en la 
ment dels rapsodes hi ha el 
poeta i el cantant morts, hi 
ha també la nostra història. 
Vicent Andrés Estellés és 
un cronista fidel que reflec-
teix també en Coral romput, 
dietari de la seva vida, la 
societat del moment. Les 
veus dels actors que escol-
tem, barrejades, tenen una 
musicalitat de coral amb la 
intencionalitat i el to just. La 
coral de les veus, de la gent 
en una habitació o al carrer, 
tant se val. La música acom-
panya la coral de la vida dins 
les parets d’una habitació ja 
antiga. Tots formem part del 
seu Coral romput i aprenem 
a entendre millor el dolor i 
també l’alegria.

CRÍTICA DE TEATRE

Tres il·lustres germanes
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D’esquerra a dreta, Amparo Fernández, Paul Berrondo, Nora Navas i Aina Clotet

‘Germanes’. Text i direc-
ció: Carol López. Audito-
ri-Teatre de Calldetenes. 
Diumenge, 30 de novem-
bre de 2008.

Calldetenes

Ignasi Janer

De la mort del pare a la mort 
de la germana mitjana. Així 

comença i així acaba l’última 
comèdia de Carol López; i 
entremig, vida, molta vida, 
peculiar, curiosa, familiar i 
passada de voltes fins i tot. 
La dramatúrgia de la Carol 
ens segueix captivant, sobre-
tot pel seu llenguatge fresc, 
quotidià, ràpid i agut, i ens 
fa riure i passar una bona 
estona, i sols amb això ja es 
justifica una entrada de tea-

tre. El teatre de Calldetenes 
ha programat una bona obra 
que sobrepassa qualsevol 
guió previst, i ens crea un 
paisatge humà divertit i con-
trovertit amb tres germanes 
de teló de fons, de caràcters 
ben diferents. La gran, que 
ha estirat al màxim la façana 
del voler aparentar fins a 
trencar-se i quedar-se sola 
i tocada permanentment. 

La petita, sense voler tro-
bar encara el seu nord, viu 
desubicada i en un tres i no 
res ens diu que surt amb la 
Dolores i s’ho fa amb el seu 
nebot. La mitjana, potser la 
més centrada, quan sembla 
que l’encerta amb el seu 
darrer nòvio morirà als 40 
anys. Tot plegat té un punt 
de confús i de grotesc, però 
la direcció de la Carol ens 
fa jugar amb això, enllaçant 
prou bé els flashbacks dins 
el fil conductor, distraient-
nos i fent pensar a la vegada. 
Aquest cop, però, a diferèn-
cia d’altres muntatges, el 
riure i la distracció supera 
en escreix qualsevol altre 
plantejament més reflexiu, 
però no obstant ens quedem 
amb la frase del programa de 
mà: “Hi ha una cosa tan ine-
vitable com la mort: la vida”. 
És de Txékhov, autor rus de 
Les tres germanes i també  
punt d’inspiració de la Carol. 
I valgui com a curiositat, les 
tres germanes, interpretades 
magníficament per Maria 
Lanau, Nora Navas i Aina 
Clotet, es diuen Inés, Irene 
i Ivonne, respectivament. El 
fill de la Irene, Igor; la mare 
de totes tres, Isabel; i el pare, 
Ignasi. Sigui pel motiu que 
sigui, tots els noms dels per-
sonatges, excepte l’Àlex, el 
nòvio, comencen per la vocal 
del mig. Instint? Inspiració? 
Ingenuïtat? Independència?

Puputyttö (la chica conejita). 
Dijous, 4 de desembre. Institut 
del Teatre de Vic.


