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Purtí dirigeix l’espectacle Som una noció, que recorre la història del país amb música i humor

Entrevista Jordi Purtí
Director teatral. Més de mig centenar de produccions escèniques avalen la trajectòria del manresà, que actualment està
al capdavant d’una peça de teatre musical que parla de la història de Catalunya i s’estrena divendres al Capitol de Barcelona

La posada en escena d’Operetta,
un muntatge d’èxit nominat als
Premis Max estatals en la catego-
ria d’espectacle revelació, va sig-
nificar la cinquantena estrena en
el currículum de Jordi Purtí (Man-
resa, 1960). D’aquella fita no s’ha
complert encara un any, però el di-
rector bagenc continua sumant
nous projectes i aquesta setmana
arrenca Som una noció al Capitol
de Barcelona, un musical  sobre la
història de Catalunya que vol «en-
tretenir més que no pas educar».

El Teatre Nacional té en cartell,
fins aquest diumenge, Trifulkes de
la Katalana Tribu, que també és
un musical que conta la història
del país. No se solapen?

Una de les actrius, la manresa-
na Laia Oliveres, em va demanar
que anés a veure l’obra, però pre-
fereixo fer-ho després de l’estrena
de Som una noció perquè no vull
que m’influeixi. Tots dos muntat-
ges comparteixen alguns episodis,
com pot ser la llegenda de Guifré
el Pilós i l’escut de les quatre bar-
res, però són formats que no tenen
res a veure.

Sabem que Catalunya és una
nació. Ara bé, una noció?

La idea la tenim molt clara, pe-
rò ens falta passar a executar-la.

El seu, doncs, és un espectacle
reivindicatiu?

No és aquesta la nostra intenció,
sinó més aviat constatar el que ha
passat i que cadascú en tregui les
seves conclusions.

La coincidència, però, no dei-
xa de ser significativa.

Jo crec que ve donat per aquest
moment de reivindicació pel qual
estem passant, el desig de recordar
d’on venim, qui som. Espanya
sempre ens maltracta, som el for-
matge d’un entrepà entre Espanya
i França. Quan em van proposar de
dirigir l’espectacle de seguida vaig
dir que sí, i potser fa uns anys
m’hauria fet mandra. 

Quins episodis expliquen?
Hi ha capítols de la nostra his-

tòria que són inevitables i els has
d’explicar, com l’esmentat episodi
de Guifré, la Catalunya del 1300
que dominava la Mediterrània,
els fets del 1714, la guerra civil, la
mort de Franco... Tots aquests es-

deveniments serveixen per donar
informació, i l’obra hi dóna la vol-
ta i els relaciona amb l’actualitat.

Fer aquest exercici els ha per-
mès adonar-se d’alguna cons-
tant històrica de Catalunya?

Durant el procés d’assaig de l’o-
bra, m’he anat adonant que estem
igual que fa molt temps, sembla
que el país visqui en un bucle
continu en què res no canvia.

Com han fet la tria dels episo-
dis a relatar?

Som una noció és entreteni-
ment, no pretenem alliçonar nin-
gú. Hi ha música i humor. Però crec
que també donarem informació
sobre aspectes de la nostra histò-

ria que potser no són tan coneguts,
com ara el fenomen dels indians,
que transportaven esclaus afri-
cans a Cuba i feien molts diners.
Uns capitals amb què  llavors, a Ca-
talunya, es van obrir ateneus.

Ganes de tocar el voraviu?
Els esquetxos parlen del passat

però inclouen personatges del
present. Un dels gags parla dels
bandolers Serrallonga i Rocagui-
narda, que ataquen un noble es-
panyol. Cal veure, però, al final qui
és que atraca qui. Talment com
avui en dia passa en les relacions
entre Catalunya i Espanya.

Quin pes hi té la música?
S’han fet arranjaments de peces

tradicionals catalanes com ara La
Santa Espina, El Virolai i El testa-
ment d’Amèlia. S’ha fet un treball
musical molt interessant i, com a
director, l’he volgut respectar molt.
Hi ha passatges en què es deixa
que s’escolti la música abans de
donar pas al moment teatral. La
gent reconeixerà els temes, però
tant qui els conegui com aquells a
qui no els soni, crec que trobaran
interessant, per exemple, escoltar

una sardana a ritme de reggae.
Xevi Capdevila i Oriol Pidela-

serra s’atreveixen amb tot el re-
pertori?

Sí, ells dos interpreten la músi-
ca en directe. Hi ha instruments
molt catalans: tenora, tiple, tarota,
gralla... M’agrada molt la tenora,
m’emociona, el seu so greu, de fus-
ta, vibrant, penetrant. Pel que fa a
la gralla, tothom li té una mica de
mania pel seu so estrident, poc de-
licat per a les orelles, però en
aquest espectacle hi ha un duet de
gralla molt interessant. En aquest
conjunt hi hem afegit un trombó,
un teclat i un saxo soprano.

Després del Capitol, quin futur
espera a Som una noció?

Jo crec que hauria de girar per
Catalunya, és un espectacle idoni
per anar per comarques. De fet,
l’estrenem a Barcelona però tots
som de fora.

La feina de direcció d’aquest
muntatge l’ha retirat del segui-
ment d’Operetta, que ara està de
gira per Catalunya?

No, en absolut, n’estic fent un se-
guiment molt estricte. A l’Operet-
ta som molts i cal estar-hi a sobre,
per mantenir l’homogeneïtat mu-
sical. Abans de cada funció ho
posem tot a tot.

Tenen molts bolos?
Doncs de gener a juny, 35. Som

dins del cicle Cultura en gira, i tam-
bé hem ajustat molt les condi-
cions de contractació per facilitar
que ens programin.

Algun altre projecte entre
mans?

Vam estrenar al Teatre El Jardí de
Figueres Pirouette en re menor,
un espectacle de dansa multidis-
ciplinari. Fa uns dies vam estar a la
Nau Ivanow de Barcelona pre-
sentant-lo als programadors i es-
tem a l’espera de les oportunitats
que ens puguin sortir.
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«Catalunya viu en un bucle»
Toni Mata i Riu
MANRESA

«T’adones que estem

igual que fa temps, que

tenim la idea de país clara però

no l’acabem d’executar»

«No pretenem educar

sinó explicar coses i passar

una bona estona. Que cadascú

tregui les seves conclusions»

Diversos actors de la Catalunya
central són actualment a la carte-
llera barcelonina, entre els quals les
tres intèrprets de Trifulkes de la Ka-
talana Tribu, que es pot veure
fins diumenge al Teatre Nacional
de Catalunya: les manresanes Aina
Huguet i Laia Oliveres i la iguala-
dina Èlia Corral. Aquest especta-
cle, a més, compta amb la música
de Toni Xuclà i les lletres de les can-
çons són de Joan Vilamala.

Jordi Figueras participa en el
repartiment de La monja enterra-
da en vida, a La Seca-Espai Bros-
sa i amb direcció dels joves Nao Al-
bert i Marcel Borràs. L’actor man-
resà també sortirà al Cyrano de Ber-
gerac que dirigeix Oriol Broggi i
s’estrenarà a mitjan maig a la Bi-
blioteca de Catalunya amb pro-
ducció de La Perla 29.

La també manresana Alícia Pu-
ertas és una de les integrants de Nit
de ràdio 2.0, un text de Cristina Cle-
mente que fa una breu estada a la
sala La Villarroel. A l’escenari de la
sala gran del TNC es representa ac-
tualment El mercader de Venècia,
de Shakespeare, amb l’igualadí
Joan Valentí en el paper de Gra-
ciano. Sense deixar el principal
equipament teatral públic del país,
trobem l’olesà Quimet Pla –un
dels secundaris de la televisiva
Kubala, Moreno i Manchón– en el
repartiment de Rei i senyor, una
peça de Pous i Pagès que s’estre-
narà dimecres vinent.

A l’escenari del Teatre Lliure
de Gràcia hi ha Roger Casamajor,
de la Seu d’Urgell, en la reposició
de La nostra classe. Per la seva ban-
da, els igualadins Farrés Brothers
participen del Lliure dels Nens, a
Montjuïc, amb l’espectacle Un
bosc de cames.

TONI MATA I RIU | MANRESA

El talent de la
Catalunya central
s’escampa pels
escenaris teatrals
de Barcelona

L’ESPECTACLE

 LLOC: Club Capitol (Sala Rubianes). La
Rambla, 138. Barcelona. � DIES: del 16 de
març al 6 de maig. De dimecres a diven-
dres, 21 h; dissabte, 18 i 21 h; diumenge,
18 h. 25 euros (dimecres i dijous, 20 euros).
Servicaixa. www.grupbalana.com.
� DIRECTOR: Jordi Purtí. � INTÈRPRETS: Òs-
car Orbezo i Mariona Blanch. � MÚSICS:

Xevi Capdevila i Oriol Pidelaserra.

SOM UNA NOCIÓ

El manresà Jordi Purtí compagina actualment diversos projectes

ARXIU/XAVIER DOMÈNECH

Jordi Figueras

ARXIU/MIREIA ARSO


