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Èxit rotund de Nou 69 Teatre amb ‘Alguna cosa divertida va passar camí del fòrum’

Amb gust de gran estrena
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Una escena d’’Alguna cosa va passar camí del fòrum’ 

‘Alguna cosa diverti-
da va passar camí del 
fòrum’, de Stephen Sond-
heim. Nou 69 Teatre. 
Direcció: Antoni Font. 
Direcció musical: Arnau 
Tordera. Teatre Cirvia-
num de Torelló. Diven-
dres, 25 de setembre de 
2009.

Torelló

Carme Brugarola

Abans d’entrar a veure la 
funció, l’expectació, per part 
del públic, es respirava en 
les converses del foyer del 
Cirvianum. Tot eren elogis 
a la dedicació per part del 
director, a l’intens treball 
dels actors, dels músics i 
de la resta d’integrants del 
muntatge: llums, vestuari, 
escenografia... Tothom hi 
era comptat, fins i tot aquell 
que va fer un únic i darrer 
encàrrec. I en acabar la fun-
ció, com en les grans estre-
nes d’èxit, Nou 69 Teatre ja 
havien esdevingut ídols de 
l’escena. 

Qui estava esperant la 
funció era gent del poble 

i comarca. No han estat ni 
grans programadors, ni ente-
sos, ni els que preparen grans 
premis que es van repartint 
entre ells mateixos. Els 
actors i músics del muntatge 
també són de les nostres con-
trades, amb l’energia que cal 

per travessar qualsevol fron-
tera. Aquesta predisposició, 
il·lusió, entrega per part de 
tothom, la barreja de públic 
de totes les edats, va fer que 
la vetllada encara fos més 
inoblidable. 

Hi ha qui potser ja conei-

xia el musical estrenat el 
1962 i portat al cinema, però 
per primera vegada es veia 
íntegrament en català. Una 
producció, com diu el fulletó 
encertadament, mai vista a 
Osona. Els ulls esbatanats i 
la boca mig oberta del públic 

així ho van confirmar. Enmig 
de la representació, se sen-
tien comentaris del tipus: 
“Que bé que ho fan!”. I es van 
saber valorar els detalls més 
petits del muntatge dirigit 
per Antoni Font amb aplau-
diments espontanis enmig 
de la representació. El treball 
del conjunt va ser impeca-
ble. La vivor de la música en 
directe, sota la direcció d’Ar-

nau Tordera, feia retrunyir el 
teatre i activava la implicació 
dels actors. No hi havia ni 
prou ulls ni oïdes per gaudir 
del que ens presentaven. La 
llum de l’escenari, la visto-
sitat del vestuari, el treball 
de l’escenografia, el so de 
la música i el saber fer de la 
companyia faran que expli-
quem més d’una vegada la 
nit d’aquesta estrena.

El vigatà Pelai 
Ribas presenta 
un llibre sobre 
Moustaki

Vic

EL 9 NOU 

El vigatà Pelai Ribas presen-
tarà aquest dijous a La Tralla 
el llibre Moustaki. Viatge en 
50 cançons (La Busca), del 
qual és autor i traductor. 
Amb un pròleg de Maria del 
Mar Bonet, el treball de Pelai 
Ribas revisa la discografia 
del cantant d’origen grec i 
francès d’adopció, actualit-
zant-la, a partir de 50 temes 
extrets del conjunt de la seva 
obra. La presentació, dijous, 
obre el cicle Els Dijous de 
l’Òmnium, que programarà 
activitats cada dues set-
manes. Aquest primer acte 
tindrà lloc a les 8 del vespre, 
i comptarà amb una actuació 
musical del cantant Miquel 
Pujadó. 

Pelai Ribas és traductor, 
dibuixant i especialista en 
la chanson, sobre la qual ha 
dirigit i presentat a COM 
Ràdio el programa Boule-
vard. A través de BCN France 
Musique també exerceix 
com a promotor d’actuacions 
de cantants francòfons a 
Catalunya.

‘Aigua’, de Montserrat Mas i Blanca Bardagil, s’ha estrenat a Vic

Tots n’hem estat còmplices
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Jaume Sangrà, en una escena d’‘Aigua’, aquest divendres 

‘Aigua’, de Montserrat 
Mas i Blanca Bardagil. 
Direcció: Blanca Barda-
gil. Actor: Jaume Sangrà. 
Teatre Laboratori de 
l’Institut del Teatre. 
Divendres, 25 de setem-
bre de 2009.

Vic

J.V.

Sol a l’escenari, amb l’únic 
atrezzo d’una taula i una 
maleta, el públic ja se’l 
troba quan entra a la sala. 
Ens està esperant. Des del 
primer moment, interpel·la 
l’espectador: és un home 
amb passat fosc, que ens vol 
convertir en els seus còmpli-
ces. “Només treballo amb els 
millors”, diu. Som nosaltres.

El seu gran negoci delictiu 
és a punt de posar-se en mar-
xa, un virus informàtic que 
es diu aigua i que li permetrà  
fer-se ric. Però els diners 
li han de servir, també, per 
recuperar el seu fill. Els sen-
timents del personatge creat 
per Montserrat Mas i Blanca 
Bardagil entren així en esce-
na. Ens el comencem a sentir 
més proper: ha estat condem-
nat a mort, ha ocultat la seva 

identitat transformant el seu 
cos, però és presoner de quel-
com més fort: un fil invisible 
que ha rebut dels seus pares i 
que ha de continuar en el seu 
fill. El fil de la identitat i de 
la memòria. 

Les autores aconsegueixen 
el seu propòsit: crear un sen-
timent ambigu, que es mou 
cap a la simpatia, si més no la 

comprensió. L’actor, Jaume 
Sangrà, dibuixa amb preci-
sió el personatge: nerviós, 
enèrgic i carismàtic, amb una 
deriva de psicòpata que aflo-
ra ja des del moment en què 
descriu amb complaença el 
sofriment físic que ha patit 
per transformar el seu cos.

Els diners mouen el món: 
són la via per recuperar la 

identitat, el fill, la pròpia 
existència, la llibertat, i 
per aconseguir-los, el pro-
tagonista autojustifica 
recórrer a tots els mitjans. 
Tot ho podem relativitzar, 
en aquesta societat líquida 
dels nostres temps. Però és 
només un joc teatral, un per-
sonatge hàbilment creat per 
les autores? O bé som tots, 
els que seríem capaços de 

relativitzar, encara que no ho 
portéssim tan lluny com el 
protagonista? Quan al final 
el protagonista proposa un 
negoci i el públic es troba 
amb un feix de presumptes 
bitllets falsos a les mans, 
ens enfrontem a la nostra 
pròpia reacció: no tindríem 
la temptació de seguir-li el 
joc i fer córrer els bitllets per 
obtenir un diner fàcil? Tenim 
la temptació de traspassar la 
barrera de l’honradesa, potser 
amb la mateixa facilitat amb 
què l’actor n’ha trencat una 
altra, la de la quarta paret. 

Vic

Un jove valor
Jaume Sangrà, de Prats de 
Lluçanès, estudia el quart 
curs a l’Institut del Teatre 
de Barcelona, en l’espe-
cialitat de gest. El seu 
domini de l’espai escènic 
li permet afrontar amb 
garanties el repte d’Aigua.

Torelló

1.200 persones
Gairebé tres plens de 
públic (unes 1.200 per-
sones) al Teatre Cirvi-
anum, en les sessions 
realitzades. La resposta 
dels espectadors ha fet 
plantejar a Nou 69 la pos-
sibilitat de tornar a posar 
en escena Alguna cosa va 
passar camí del fòrum, en 
una data per determinar a 
principis de l’any que ve. 


