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Jordi Purtí (51 anys, Manresa) ha
viscut un cap de setmana intens a
la seva ciutat natal. Entre dissab-
te i ahir s’han representat al teatre
Kursaal tres funcions de la reeixi-
da obra Operetta, de la qual n’és
l’autor i director. Purtí, que enca-
ra no havia paït totes les emo-
cions viscudes durant el cap de set-
mana, va parlar ahir amb Regió 7
sobre el seu espectacle, que s’ha
convertit en un dels fenòmens de
la temporada del teatre musical.

Què ha significat venir al Kur-
saal de Manresa, teatre que vos-
tè va impulsar quan formava part
del Galliner?

Molta emoció. Venir al Kursaal
amb Operetta ha estat el súm-
mum. Digerir tot això és una cosa
molt bèstia. Evidentment, m’han
vingut els records del Galliner,
quan treballàvem amb en Joan
Morros, la programació alternati-
va d’Antaviana als Carlins, l’Anta-
viana Secundària als instituts, el
canvi d’ajuntament, la proposta

d’en Ramon Fontdevila, i la recu-
peració i reinvenció del nou Kur-
saal. Aquí hi ha l’ànima de tot allò
i m’hi he retrobat. El 2006, el dia de
la inauguració, vaig tenir unes
sensacions una mica semblants. 

Com ha respost el públic?
M’agrada molt el públic de

Manresa perquè és molt de teatre.
No és d’aquells que ja aplaudeix
quan tot just s’apaguen els llums,
sinó que primer mira, observa,
analitza... No exterioritza gaire i
això, per a mi, és preferible. Des-
prés, a la sortida, el contacte amb
la gent ha estat molt maco.

Darrere d’Operetta hi ha...
Molta feina, més d’un any d’as-

saig, amb la dificultat afegida de fer
moure tanta gent (un equip de 30
persones). Ara, però, n’estem re-
bent les coses bones.

Com coneix el Cor de Teatre?
Em van convidar en una festa

d’aniversari del Galliner que van fer
al Conservatori i on actuava la
companyia. Hi vaig anar amb la
meva mare. Jo ja tenia el projecte
aprovat però em faltava compa-
nyia. En acabar la funció vaig anar
a l’escenari i els hi vaig comentar.
Joan Morros ens va fer d’alcavota
i ho vam tirar endavant.

Diu que és una obra especial?
Sí, perquè era la número 50

que feia i vaig voler fer el que re-
alment em venia de gust. Era un re-
gal. De fet, en vaig escriure dues
paral·lelament: Operetta i el mo-
nòleg Biogagfia, que és una bio-
grafia artística personal  amb gags.
Operetta la vaig dur al Sergi Belbel
(TNC) i aquí va arrencar tot. 

A banda del TNC, ha passat pel
Poliorama, Liceu, ara Kursaal...
impressiona?

El Kursaal em posa la pell de ga-
llina per tot el que significa. Evi-
dentment, la Sala Gran del TNC és
una sala molt agraïda, sobretot
des de l’escenari. Estic convençut
que el Flotats va convèncer el Bo-
fill pensant en ell. El Poliorama no
és fàcil, i el Liceu... imagina’t!,
amb les òperes que jo hi havia anat
a veure i trobar-te allà assegut

amb Operetta, quin pànic!
Quin creu que ha estat l’èxit

d’Operetta?
La generositat i el treball. No hi

ha diners per pagar les hores de
producció, els assajos a Banyoles
amb el grup... Això es reflecteix a
l’obra: amor al teatre i al cant.

Com definiria l’espectacle?
Com un espectacle únic, perquè

barreja el cant i l’òpera a capella,
sense instrumentació, amb una
part de teatre d’humor gestual. I
d’això no hi ha referències.

Ha temut que les adaptacions
de les òperes poguessin ser pre-
ses pels puristes com una profa-
nació a Verdi o Rossini?

No he tingut por, però sí que hi
he pensat a l’hora d’escriure-ho.
Però és una obra per a tots els pú-
blics, tant per a entesos de l’òpera
com com per a iniciats. Les opi-
nions que he rebut d’Ainhoa Arteta
i Plácido Domingo han estat molt
bones. Tot i així, nosaltres no vo-
lem fer òpera, nosaltres fem teatre.

L’afalaguen els premis?
Els premis serveixen per poder

aixecar el dit i dir: ei, que existim!
Quin futur tindrà ara el mun-

tatge?
Aquest estiu ens n’anem a Avi-

nyó (França) i l’octubre hi ha la
possibilitat de tornar a Barcelona.
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Entrevista Jordi Purtí
Dramaturg. Jordi Purtí ha tornat a Manresa amb un espectacle que està triomfant als
millors teatres catalans. A més, ho ha fet al Kursaal, un escenari al qual té molta estima, 
ja que va formar part del grup del Galliner quan aquest en va impulsar la renovació

Damià Vicens
MANRESA

«Les opinions que he

rebut d’Ainhoa Arteta i

Plácido Domingo són bones...

però fem teatre, no òpera»

«L’èxit d’Operetta és la

generositat; el definiria com

un espectacle únic, que barreja

cant amb teatre d’humor»

«M’agrada molt el públic

de Manresa perquè és molt

de teatre, i no és d’aquells que

aplaudeix de seguida»

El manresà Jordi Purtí ha dut aquest cap de setmana a la seva ciutat
natal l’espectacle Operetta, un muntatge del qual n’és autor i director


ota la direcció del
manresà Jordi Purtí
passava per l’escenari

del Kursaal un dels espectacles
revelació de la temporada pas-
sada, Operetta, amb dramatúr-
gia del mateix Purtí i direcció
musical de David Costa. Ope-
retta és una selecció de frag-
ments i àries operístiques ex-
trapolades del seu conjunt per

convertir-se en la banda sonora
o en el diàleg de diferents gags i
escenes gestuals de fragments
de la vida quotidiana o de cò-
miques i especials situacions.
El plantejament és prometedor,
l’entrada d’un personatge car-
retejant un piano i que donarà
pas a aquest particular i espe-
cial Cor de Teatre.
L’heterogeneïtat i la versatilitat
marca amb escreix el conjunt
global. Cal destacar l’eficàcia
de les escenes més virtuoses,
sorprenents i efectives escèni-
cament són les que música i
narració actuen amb equitat o
les escenes en les quals es plan-

teja la peça musical com una
petita astracanada escènica. El
conegut cor d’esclaus de l’òpe-
ra Nabuccode Verdi esdevé en-
certat en l’escena en la qual dos
empleats de la neteja d’una es-
tació de tren s’enamoren. O les
bones dosis d’humor, sobretot
per part de l’elenc masculí, en
la reproducció d’una compa-
nyia de ballet. Però l’autèntica
eficàcia d’Operetta esdevé sen-
se cap mena de dubte en els in-
tèrprets; trencar la rigidesa i ri-
gor d’un tradicional cor, i por-
tar a bon port l’exercici escènic,
no és fàcil i el mèrit és total-
ment d’aquest Cor de Teatre. 
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el mèrit del 
cor de teatre

Assumpta Pérez

«Digerir totes les emocions
que he viscut al Kursaal 
és una cosa molt bèstia»

Jordi Purtí mostra la seva estima al teatre Kursaal de Manresa
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Una escena de la representació de l’obra, dissabte al Kursaal
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