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TRIPLE DEBUT La funció d’aquesta nit a la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa significarà no tan sols l’estrena oficial de Porcanonata,
el nou muntatge de l’actriu santpedorenca Clara del Ruste, sinó també el debut de Spei Macià en la direcció. El muntatge, a més, és la primera
aposta de la nova companyia Gtem, que integren les dues intèrprets. L’escriptor de novel·la negra Andreu Martín va col·laborar en el text 
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La Sala Petita del teatre Kursaal
acollirà aquest vespre l’estrena de
Porcanonata, un monòleg amb
música en directe dirigit per la
manresana Spei Macià i interpre-
tat per la santpedorenca Clara del
Ruste. La producció ha tingut la
col·laboració de l’escriptor An-
dreu Martín i de Josep Macià en la
composició de les cançons.

«Hi ha una imatge que em cap-
tiva, el pas dels granets de sorra
d’una banda a l’altra d’un rellotge».
Clara del Ruste va evocar a partir
d’aquest gest «un cicle continu», el
trànsit «de la vida i la mort», i va es-
criure deu planes que va sentir la
necessitat de convertir en un text
teatral que Andreu Martín va con-
tribuir a desenvolupar. El darrer
vencedor del Premi Pepe Car-
valho de novel·la negra es perdrà

la funció de Manresa per com-
promisos personals, «malgrat que
li agrada molt el teatre i fins ara ens
ha acompanyat a totes les pre-
estrenes que hem celebrat».

El cercle virtuós de Porcanona-

ta es completa amb Spei Macià,
que es va afegir al projecte per fer
el seu debut com a directora. «Jo
tinc més experiència com a actriu,
i en el camp de la direcció només
he fet algunes ajudanties. Però el

meu home, Jaume Melendres, va
llegir el text un mes abans de mo-
rir i em va encoratjar a entomar el
repte». La música original com-
posta per Josep Macià, músic man-
resà resident a Fals, arrodoneix un

muntatge que es defineix com un
«monòleg tragicocòmic» al vol-
tant d’una diva de la cançó «que té
l’oportunitat de conèixer el punt
entre el no-nat i el nat», en parau-
les de Clara del Ruste. Partint d’a-
questa experiència, la protago-
nista, Encarnació, explica la seva
vida al públic mostrant les seves
pors i alegries.

Porcananota és el primer es-
pectacle de la novella companyia
Gtem, integrada per Clara del Rus-
te i Spei Macià. Al llarg del mun-
tatge es poden escoltar tres veus en
off a càrrec de Ferran Frauca, Josep
Macià i Xavi Saiz. Després de l’es-
trena d’aquest vespre a Manresa,
les responsables de l’espectacle
confien poder-lo portar a altres es-
cenaris.
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L’actriu Clara del Ruste estrena un monòleg
teatral de producció bagenca al Kursaal

La manresana Spei Macià debuta en la direcció amb un projecte que la santpedorenca va crear per parlar de la mort

La Mostra d’Igualada va arrencar
ahir al vespre amb una impactant
adaptació d’El príncep feliç, del
dramaturg i novel·lista irlandès
Oscar Wilde, a càrrec de la Com-
panyia La Baldufa. Una obra amb
tots els ingredients que va anunciar
el director artístic del certamen, Òs-
car Rodríguez, com a requisits per
ser a la Mostra: innovació, origi-
nalitat i risc.

Els 540 programadors que seran
presents al llarg de cinc dies ja van
començar a treure el cap ahir per la
Llotja, situada enguany al Museu de
la Pell. Durant aquests dies, el re-
cinte museístic serà la seu de di-
verses trobades, on tots els sectors
del negoci, amb programadors,
administracions, gestors i compa-
nyies, podran fer contactes de cara
a una temporada marcada per l’es-
tigma de la crisi.

Precisament ahir a la tarda es va
celebrar un debat sobre els efectes
del moment econòmic en la pro-
gramació teatral. Seran diverses
les trobades programades al llarg de
la Mostra per debatre sobre els es-
pectacles adreçats al públic infan-

til i juvenil amb una de les consig-
nes per les quals treballa la Mostra
des de fa anys: que el teatre infan-
til -o de públic familiar- no s’ha de
considerar un gènere menor.

I així ho va remarcar també la re-
presentació d’ahir al vespre a l’A-
teneu. El príncep feliç, una adap-
tació per part de la Companyia La
Baldufa d’un conte de Wilde, uti-
litza elements tecnològics i un llen-
guatge escènic propis del nou segle.
Un teatre multidisciplinari, que
empra les projeccions, les ombres
i el teatre de titelles, al servei d’una
història tan dramàtica i complexa
–i fins i tot aspra– que fa pensar que
els adults aviat envejaran el teatre
dels nens.
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Durant els propers dies és
previst que més de 500
programadors passin pel
certamen igualadí



Una adaptació d’un conte d’Oscar
Wilde obre la Mostra d’Igualada

L’ESPECTACLE

 LLOC: teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35.
Manresa. � DIA: avui, a les 21 h. � PREU:
10 euros. Taquilles, www.kursaal.cat i
93 872 36 36. � EQUIP ARTÍSTIC: Spei Ma-
cià (direcció), Clara del Ruste (actriu) i
Josep Macià (músic).

PORCANONATA L’espectacle Porcanonata va
sorgir de la fascinació que
genera en Del Ruste la imatge
d’un rellotge de sorra

La música original de l’obra és
del manresà Josep Macià, i
l’escriptor Andreu Martín va
participar en el text

El príncep feliç, l’obra escollida ahir per fer arrencar la Mostra

F. V.

L’actriu santpedorenca Clara del Ruste és la intèrpret d’un monòleg que reflexiona sobre la mort
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