
Serà el rècord de taquilla d’una obra de teatre professional des de la inauguració

L’Atlàntida omplirà amb 1.600 
espectadors les dues sessions de 
‘Qui té por de Virginia Woolf?’
Vic

Jordi Vilarrodà

L’Atlàntida omplirà aquest 
diumenge dues vegades la 
Sala Ramon Montanyà, amb 
capacitat aproximada per 
a 800 espectadors, en les 
representacions de l’obra 
Qui té por de Virginia Woolf?. 
Dimecres es van exhaurir les 
últimes localitats per veure 
aquesta producció del Teatre 
Romea, dirigida per l’argentí 
Daniel Veronese i protago-
nitzada per Pere Arquillué, 
Emma Vilarasau, Mireia 
Aixalà i el vigatà Ivan Benet. 
Serà l’obra de teatre profes-
sional amb més espectadors 
des que es va inaugurar L’At-
làntida, ara fa gairebé dos 
anys (només els Pastorets 
han omplert més vegades la 
sala gran), i encara s’ha fet 
curt: “Hauríem pogut ven-
dre, segurament, una tercera 
funció”, explica Lluís Vila 
d’Abadal, director de la Fun-
dació L’Atlàntida. 

El favor del públic ha 
acompanyat aquesta obra 
des de l’estrena al Teatre 
Romea, l’octubre de 2011. 
En aquell moment ja es va 
intuir que s’estava davant 
d’una de les estrenes de la 
temporada. La decisió de 
tornar a posar en escena el 
text d’Edward Albee, escrit 
l’any 1961 i convertit ja en 
un clàssic, la va prendre el 
mateix Daniel Veronese. Per 
als papers principals va esco-
llir Arquillué i Vilarasau: 
ells donen vida a George i 
Martha, un matrimoni que 
després de dues dècades de 
convivència viu instal·lat en 
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Ivan Benet: “Em fa molta il·lusió” 
Vic Ivan Benet (Vic, 1976) no va dubtar 
quan li van proposar formar part del repar-
timent de Qui té por de Virginia Woolf?. 
“El projecte ja es veia molt bé, d’entrada, 
d’aquells que et fan dir ‘jo vull ser-hi!”, 
explica. Treballar amb Daniel Veronese i al 
costat de Pere Arquillué i Emma Vilarasau 
ho considera “un luxe, perquè s’aprèn 
molt”. El va sorprendre, del director argen-
tí, la llibertat que els va donar a l’hora de 
construir els seus personatges: “Em pensa-
va que seria més intervencionista, però ens 
deixava fer... i segur que per això ha sortit 
tan bé”. Ell i Mireia Aixalà han de mantenir 
un punt de lluita per fer-se un lloc enmig 

de la gran tensió entre els dos protagonis-
tes, que acapara l’atenció: “És com picar 
pedra, allà dins... has de reivindicar el teu 
lloc a l’escenari”. Veronese ha comprimit 
el text, i deixa que els actors s’interrompin 
en els diàlegs, per donar-li ritme i versem-
blança: “En teatre diuen que cada pàgina 
de text és un minut, ell vol que siguin 
només 30 segons”. A Ivan Benet li fa “molta 
il·lusió” portar aquesta obra a L’Atlàntida: 
“Aquesta setmana he estat a Vic i he tin-
gut la consciència que vindrà molta gent”. 
Després de la gira, assajaran la versió en 
castellà que estrenen al setembre a Madrid. 
A la fotografia, Ivan Benet mira Arquillué i 
Vilarasau en plena baralla.  

Una jove versió 
de ‘Molt soroll 
per no res”, al 
Teatre Cirvianum
Torello Vuit joves actors 
integrats en la companyia 
Les Antonietes Teatre, entre 
els quals hi ha la torellonen-
ca Mireia Illamola, porten 
aquest dissabte al Cirvianum 
(9 vespre) el clàssic Molt 
soroll per no res, de William 
Shakespeare. El director, 
Oriol Tarascon, porta fins a 
l’actualitat l’obra pel que fa 
a l’ambientació, però sense 
alterar la història bàsica, una 
celebració de l’amor a través 
dels exemples contraposats 
de dues parelles: amor apas-
sionat (Claudi i Hero) i amor 
enutjat (Benedicte i Beatriu) 
que evolucionen al llarg d’un 
text carregat d’humor i dià-
legs intel·ligents. Molt soroll 
per no res es va estrenar a la 
Nau Ivanow de Barcelona 
el gener de 2011 i va fer 
temporada després a la Sala 
Muntaner.  

Santa Eugènia 
inicia el primer 
Concurs de 
Teatre Amateur
Santa Eugènia de Berga La 
representació de La moral de 
la senyora Dulska, a càrrec 
de la companyia Acte Quatre 
de Granollers, inicia aquest 
diumenge el primer Concurs 
de Teatre Amateur de Santa 
Eugènia. Impulsat pel grup 
local Ascur-SEB, presentarà 
des d’ara fins al mes d’abril 
un total de cinc muntatges, 
al Teatre Guimerà. A part 
del d’aquest diumenge, s’hi 
podran veure Ja en tinc 30!, 
del grup GT Sogtulakk de 
Granollers (1 d’abril); Otel·lo, 
del grup Kòmix de la Garriga 
(15 d’abril); Deixa’m el teu 
llit... on? quan?, amb el grup 
Arrels de Roda de Ter (22 
d’abril), i El criat de dos amos, 
de la companyia Enric Borràs 
de Sant Feliu de Llobregat 
(29 d’abril). Totes les sessi-
ons són a les 6 de la tarda.

una permanent i violenta 
batalla dialèctica. La seva 
confrontació puja de to quan 
tenen testimonis que els 
contemplen, i que en aquest 
cas són una jove parella 

que els visita, Honey i Nick 
(Aixalà i Benet). El director 
ha optat per escurçar el text i 
donar més intensitat encara 
a la tensió entre els perso-
natges.

Qui té por de Virginia 
Woolf?. L’Atlàntida, 
Sala Ramon Montanyà. 
Diumenge, 25 de març, 2/4 
de 6 tarda i 2/4 de 9 vespre. 
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Altres estudis que s’ofereixen:
• Batxillerat (pel maig hi haurà jornada de portes obertes)
• Tècnics d’esport, en les especialitats de futbol i bàsquet
• IOC (Institut Obert de Catalunya)

Horari d’oficines: Matins de 2/4 de 12 a 2h. Tardes de dilluns i dijous de 4 a 2/4 de 7h.
Més informació: Tel. 93 885 20 17 - 93 885 20 18 i a l’av. Olímpia, 2, de Vic.

Divendres, 23 de març de 2012
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