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Quim Monzó arriba al teatre 
per primera vegada de la mà 
dels osonencs Teatre esSeLa

‘El millor dels mons de Quim Monzó’ s’estrena aquest cap de setmana al Cirvianum
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Torelló

Jordi Vilarrodà

Per primera vegada, la nar-
rativa de Quim Monzó puja 
a l’escenari. L’adaptació i la 
posada en escena de textos 
de l’escriptor és un atrevi-
ment de Teatre esSeLa, la 
companyia osonenca creada 
per Pep Tines i Cacu Prat, 
que estrena l’espectacle al 
Teatre Cirvianum aquest 
divendres i dissabte. El 
millor dels mons de Quim 
Monzó és el títol d’aquesta 
producció, amb la qual Tea-
tre eSseLa celebra també el 
seu 25è aniversari. 

Tines i Prat són respon-
sables de la tria dels textos, 
de l’adaptació i de la direc-
ció del muntatge. D’entre 
l’extensa narrativa curta de 
Quim Monzó, van selecci-
onar sis contes (El nen que 
s’havia de morir, Vacances 
d’estiu, El meu germà, Quan 
la dona obre la porta, La vida 
perdurable i La venedora 
de mistos). Són textos de to 
divers, “des del més surre-
alista fins al realisme tan 
personal de l’escriptor”, diu 
Cacu Prat. Sense haver-ne fet 
el propòsit inicial, va resultar 
que tots estan inclosos al 
llibre El millor dels mons, i 
d’aquí n’ha vingut el títol de 
l’espectacle. 

La dramatúrgia de l’espec-
tacle ha consistit a “crear 
un lloc on conflueixin tots 
els contes, i que cada un 
tingui una manera diferent 
de representar-lo”, explica 
Cacu Prat. Joan Roura, Mar-
ta Parramon, Diana Gadish 
i Albert Garçon formen el 

L’Espardenya hi 
torna aquest dissabte 
amb ‘Tres germanes’

Calldetenes L’Espardenya 
Teatre torna a representar 
aquest dissabte l’obra Tres 
germanes d’Anton Txèkhov, 
que diumenge passat va 
estrenar (a la foto) davant 
del públic que omplia l’Au-
ditori-Teatre. La segona 
posada en escena de l’obra 
tindrà lloc a 2/4 de 10 del 
vespre. El muntatge, diri-
git per Jaume Parramon, 
té com a protagonistes 
M. Àngels Escalé, Mercè 
Casany i Montse Font.
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Comença a Manlleu 
un nou cicle infantil 
de Teatre Xarxa

Manlleu Teatre Xarxa 
comença aquest diumen-
ge a Manlleu un nou cicle 
d’espectacles per a públic 
familiar, que s’allargarà fins 
a l’abril del 2010 i inclourà 
teatre, titelles, conte, circ i 
dansa. Totes les representa-
cions tindran lloc al Casal de 
Gràcia. La primera, aquest 
diumenge a 2/4 de 12 del 
migdia, serà a càrrec de la 
companyia de titelles Mar-
duix, amb Frederic, i tu què hi 
fas?, recomanat per a nens i 
nenes a partir de 2 anys.

repartiment, al costat d’Ar-
nau Tordera, que intervé 
com a músic-actor. L’especta-
cle es presenta amb l’estètica 
de cabaret –un “cabaret de 
la mort”– i amb música en 
directe que es va alternant 
amb els textos. Malgrat que 
la mort sigui present en els 
relats i que s’hagi agafat com 
a leit motiv, “el muntatge és 
en clau de comèdia, amb la 
ironia de Quim Monzó”. Per 
això Cacu Prat explica que 

els actors han buscat refe-
rents “en el teatre amateur 
del país” i en els còmics clàs-
sics, de Sampere a Capri. 

Quim Monzó ha estat 
al corrent des del primer 
moment del projecte de Tea-
tre eSseLa: “Les gestions amb 
ell han estat molt planeres 
i fàcils”, diu Pep Tines. L’es-
criptor està convidat a l’es-
trena del Teatre Cirvianum, 
tot i que és més probable 
que vegi l’obra per primera 

Una companyia que ha crescut
Torelló Teatre eSseLa ha crescut per poder 
portar a escena El millor dels mons de Quim 
Monzó. A la fotografia, l’equip de la compa-
nyia aquest dimarts al Teatre Cirvianum, 
en els moments previs a un assaig. A dalt, 

d’esquerra a dreta, Cacu Prat, la productora 
Eva Velilla, Marta Parramon i Pep Tines. 
A baix, Arnau Tordera, Diana Gadish, Joan 
Roura i Albert Garçon. De les llums, se n’ha 
fet càrrec Pep Barcons i de l’escenografia, 
Furti Coromina. 

Salt endavant 
en els 25 anys 
d’història de 
la companyia

Torelló

J.V.

Teatre eSseLa s’ha conver-
tit, juntament amb CorCia 
de Manlleu, en l’única 
companyia professional de 
teatre d’Osona. Pep Tines i 
Cacu Prat la van fundar tot 
just acabar-se de llicenciar 
a l’Institut del Teatre, “i 
des de llavors hem anat 
fent amb alts i baixos”, 
expliquen. Els últims anys 
han estat presidits per una 
activitat més intensa: han 
posat en escena textos de 
Jordi Arbonès (Klaus i Mor-
timer, 2003), Martí i Pol 
(Històries de la vila de R., 
2004), Pere Calders (Gent 
de mal viure, 2005) i nova-
ment Martí i Pol (La fàbri-
ca, 2006). Aquesta experi-
ència els ha ajudat també 
a l’hora d’enfrontar-se a 
textos de Quim Monzó. 

Però si Teatre eSseLa 
s’ha proposat de fer un 
salt endavant, coincidint 
amb aquest 25è aniversari, 
ha estat en bona part per 
l’èxit d’El profe. Aquest 
monòleg del belga Jean-
Pierre Dopagne, estrenat 
l’any 2008 i protagonitzat 
per Pep Simon, ha fet 
temporada al Teatre Gaudí 
de Barcelona i ha girat en 
una trentena de represen-
tacions per tot Catalunya. 
D’aquesta forma, Teatre 
eSsela fa realitat un dels 
seus propòsits: demostrar 
que el “teatre produït a 
comarques” pot arribar 
arreu dels Països Catalans. 
A la vista d’aquests resul-
tats, Pep Tines es pregunta 
“què més hem de fer per-
què les institucions s’ho 
creguin?”. En aquest cas, 
compten amb l’ajut del nou 
Consell Nacional de la Cul-
tura i les Arts (CoNCA).

vegada a Barcelona. El millor 
dels mons de Quim Monzó 
farà temporada al SAT (Sant 
Andreu Teatre) durant tres 
setmanes, del 21 de gener al 
7 de febrer de 2010, i també 
farà gira. A l’estrena ja hi 
assistiran programadors inte-
ressats en l’espectacle. 

El millor dels mons de Quim 
Monzó. Teatre Cirvianum. 
Divendres 2 i dissabte 3 
d’octubre, 9 vespre.


