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Actors que es riuen dels actors

Marta Monedero

'Entre caixes' 
Sala Muntaner
Del 11/11 al 20/12

Miquel Sitjar i Juli Fàbregas presenten 'Entre caixes', un text petit però divertit

Dos intèrprets en un camerino estan a punt de sortir a actuar quan a un li agafa mal de panxa i
vol plegar. Així comença 'Entre caixes', una comèdia esbojarrada que critica amb ironia els
tòpics sobre l'excentricitat dels actors.
Conegut bàsicament per la seva feina a la televisió (16 dobles, Nissaga de poder, Hospital central) a
Miquel Sitjar se li va ocórrer muntar companyia pròpia per poder fer tots els papers de l'auca en el món
teatral. Amb el seu amic Juli Fàbregas, també actor televisiu (El comisario, El cor de la ciutat), ha creat
la companyia Llum de Ganxo i, tot seguit, s'ha afanyat a buscar un text que els anés bé per estrenar-se.
Un text petit, però divertit, que els interessés a ells i també al públic. "I no és fàcil trobar-lo", comenta
Sitjar.

Entre caixes és "una gamberrada còmica", matisa la directora Anna Sabaté, que durant els assajos els
ha fet suar de valent fins a modelar un espectacle "d'humor grotesc i surrealista" basat en un text de
Jaime Pujol, "que és idoni per a dos actors" perquè els "permet jugar entre ells i amb el públic".

Fàbregas matisa que, en realitat, "del que tracta Entre caixes és d'una relació de parella, tot i que no hi
hagi sexe". Aquest és un muntatge "estripat" que canvia continuament de decorat. Bé, de decorat poc,
ja que un marc gegant té una funció multiús a l'escenari de la Sala Muntaner, que acull aquesta
comèdia que permet als Llum de Ganxo "fer allò que volíem" i no acceptar "treballs que no ens
motiven", sentencia Sitjar. 

Els protagonistes del muntatge, en plena activitat escènica a Entre caixes
Arxiu
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