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CULTURES

Kvetch és una paraula hebraica
que significa «neures». És també
l’espectacle que es va estrenar ahir
a la sala Muntaner i que es podrà
veure fins al  de març a Barce-
lona. L’obra és una producció del
CAET (Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa) i Promocions Teatrals
Degira, que ha tingut el manresà
Pep Garcia-Pascual com a aju-
dant de direcció i les coreografies
del santvicentí Joan Maria Segura.
La direcció la firma Pep Pla i el re-
partiment el formen Toni Sevilla,
Pep Ferrer, Rosa Cadafalch i Car-
me Fortuny. 

«Es tracta d’una comèdia, una
gran farsa sobre les petites angoi-
xes que tenim durant la nostra
vida diària», va explicar Pep Pla en
la presentació del muntatge. «L’o-
bra reflexiona sobre petites pors

dels nostres temps, com quan
se’ns acaba el tiquet de la zona bla-
va o rebem una carta d’hisenda i
tenim un sobresalt». 

El protagonista d’aquestes neu-
res és Frank (Toni Sevilla), que
convida un amic seu a sopar (Pep
Ferrer), en presència de la seva
dona (Rosa Cadafalch) i la seva so-
gra (Carme Fortuny). Aquest és el
detonant perquè comencin a es-
devenir-se situacions en què els
personatges, mediocres, volen
aparentar més del que són.

Una comèdia àcida on l’autor
ens diu que no hi ha sortida: els
protagonistes no diuen mai el que
pensen. «Les relacions laborals
només se sustenten per la por de
perdre la feina. L’amistat no és tan
forta com sembla. La família, un
puntal social, també trontolla: hi
ha el personatge de la sogra, que el
protagonista rebutja, i fins i tot el
matrimoni en surt malparat. L’obra
mostra les escletxes de la societat».

Però els personatges tenen una
vàlvula d’escapament. Una de les
particularitats de l’obra és l’ús
constant de l’apart teatral, en què
cadascun dels actors es dirigeix al
públic, deixa de ser hipòcrita i
per un moment diu allò que pen-

sa. «És llavors quan es deixen anar,
diuen paraules gruixudes i els
pensaments que no són política-
ment correctes. Aquí és on la co-
mèdia és hilarant, perquè tots ens

hi sentim identificats». Pensa-
ments cruels que potser en una al-
tra situació no farien gràcia, però
que funcionen al text de Steven
Berkoff. 

L’escenografia és igual de des-
tructiva que el text: és mínima i
austera, i és envoltada d’un plàs-
tic fi que els personatges van des-
trossant a mesura que l’obra avan-
ça. El mobiliari és el mateix a totes
les escenes, i es passa d’una a l’al-
tra a través d’una coreografia idea-
da per Joan Maria Segura. «Tam-
bé ballem i hi ha una escena de
sexe. Hi ha de tot», assegura Pep
Pla. L’acció se centra als anys , en
el si d’una família jueva, «tot i que
la seva religió no té un pes decisiu
en l’obra, no són practicants, però
s’hi fan algunes al·lusions en el
text», segons el director.

L’obra ja va ser estrenada el  de
febrer passat a Terrassa, on la re-
buda va ser «molt bona», segons
els actors i el director. «De la gent
més jove a la més gran, tothom va
entrar al joc», va assegurar Pla.
Kvetch es pot veure a la sala Mun-
taner de Barcelona fins al  de
març que ve. 
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Pep Garcia-Pascual
és ajudant de
direcció de «Kvetch»
a la sala Muntaner 

L’obra, les coreografies de la qual firma Joan
Maria Segura, es va estrenar ahir a Barcelona
després d’una funció prèvia a Terrassa 

�

Carme Fortuny, Rosa Cadafalch, Pep Ferrer i Toni Sevilla són els actors del muntatge

PACO AMATE

� NOMS BAGENCS A LA CARTELLERA TEATRAL DE BARCELONA

Pep Garcia-Pascual es va
estrenar a l’estiu com a
director amb la companyia
Parking Shakespeare, que va
presentar l’Amansiment de la
fúria a l’aire lliure, al Parc de
l’Estació del Nord de
Barcelona. Ja havia estat
ajudant de direcció amb Pep
Pla a Cyrano de Bergerac, i ara
hi torna. Com a actor, Garcia-
Pascual va debutar en un
escenari de Dublín amb La
comèdia dels errors, també de
Shakespeare. Ha participat en
diversos muntatges teatrals
manresans, com Dits en joc i
Rom amb Vodka.

Com ha anat l’experiència de
ser ajudant de direcció de Pep
Pla?

En treballar amb l’equip per se-
gona vegada, ja ens coneixíem,
amb tots els avantatges i inconve-
nients que això comporta. Fer d’a-
judant de direcció és moure’s en
terra de ningú, és una feina que no
s’acaba de valorar fins que no ets
a dins i veus què fa un ajudant de
direcció, una mica com la d’un se-
gon entrenador. Jo dono un cop de
mà fent el que sé que m’agrada que
facin els meus ajudants quan di-
rigeixo: faig moltes propostes, opi-
no i aporto el meu punt de vista. A
partir d’aquí, el director és qui
pren les decisions finals. És una fei-
na poc valorada.

Com ha estat el treball amb els
actors?

No havia treballat amb cap,
però ens ho hem passat molt bé.
Hem rigut i hem treballat molt. Tot-
hom s’ha implicat en el projecte i
hi ha aportat les seves propostes,
sempre tenint clar quina era la fei-
na específica de cadascú. Ha estat
un treball molt transversal. Tot i
que el Centre de les Arts Escèni-
ques de Terrassa pot tenir un nivell
econòmic més baix, la feina s’ha fet
d’una manera professional: la gent
ha treballat moltíssim, amb una
puntualitat exquisida. 

Quins projectes té per a des-
prés de l’estrena de Kvetch?

Tornem amb la companyia Par-
king Shakespeare. Després de fer

l’Amansiment de la fúria, presen-
tem La comèdia dels errors. Aquest
cop jo no en seré el director, sinó
Miquel Àngel Ripieu, actor de Po-
lònia. Jo formo part del reparti-
ment i sóc productor del muntat-
ge. Ara som en la fase de subven-
cions, la que costa més. El projec-
te és previst per a l’estiu, però en-
cara està en l’aire. També tinc pre-
vist dirigir un curtmetratge per al
projecte Visuals, del Cineclub.

De la mateixa manera que el
CAET de Terrassa impulsa pro-
duccions com aquesta, li sem-
blaria convenient que a Manresa
també hi hagués un centre de
producció teatral?

Estaria molt bé. A Manresa te-
nim directors, autors, guionistes,
actors i qualsevol tipus de prime-
ra matèria. Jo seria el primer inte-
ressat. De fet, fa temps que s’in-
tenta, però hi ha moltes coses en-
callades que s’haurien de desllo-
drigar. A Terrassa s’aposta per la
producció pròpia amb gent d’allà,
a Manresa s’hauria de donar su-
port a la creació que sortís de la co-
marca. I hi ha moltes maneres de
donar-ne. 
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«A Manresa s’hauria de donar més
suport a una creació teatral pròpia»

A.V.

Entrevista Pep Garcia-Pascual
AJUDANT DE DIRECCIÓ DE «KVETCH»

«Tots els personatges
són mediocres i volen
aparentar molt més
del que són en
realitat»

Frank és valent quan arriba
a casa, vol que sigui un lloc

exemplar, però després es troba que
res no és com ell pretén que sigui.
Odia profundament la seva sogra. I
és violent, però només de pensa-
ment. No sé si el definiria com a pa-
tètic, és tan real com la vida».

TONI SEVILLA 
FRANK

«

«El públic fa de
psicòleg al llarg de
l’obra. Els
personatges ens
dirigim a ell per

deixar anar la veritat»

Amb la resta dels personatges,
som falsos. El públic és l’únic

que sap realment què pensem, és un
interlocutor directe, que coneix els
pensaments més obscurs. L’obra
funciona pels contrastos tan marcats
que s’hi creen».

«

ROSA CADAFALCH
DONA DE FRANK

PARLEN ELS PROTAGONISTES

L’OBRA

� LLOC: sala Muntaner. 
� DIES:  del 17 de febrer al 14 de març, a
les 9 del vespre, i els diumenges a 2/4
de 7  � ADREÇA: carrer Muntaner, 4
(Barcelona) � TELÈFON: 934 515 752  �
ENTRADES: dimecres i dijous 15 euros. De
divendres a diumenge 18 euros. 

KVETCH

«La feina d’ajudant de

direcció és com la d’un

segon entrenador: no

se’n sap ben bé la funció»


