
Els ninots estrambòtics del doc-
tor Ripseu, que s'estrenarà a l'Au-
ditori de l'Ateneu de Banyoles el
pròxim 15 de febrer, vol redesco-
brir una de les facetes menys co-
negudes de Salvador Espriu, com
és la de narrador. 

Sota la direcció de Jordi Coro-
mina, el muntatge repassa alguns
dels contes de l’escriptor on apa-
reixen «personatges estrafolaris»
que mostren la part més «diverti-
da» i «humorística» de l'autor, ca-
paç de reproduir un univers «ex-
traordinari». 

«Hem volgut trencar la imatge
d'home seriós i hermètic per una
vessant més divertida», va explicar
ahir en roda de premsa Jaume
Boix, encarregat de la dramatúrgia.
El muntatge també inclou la pro-
jecció de caricatures dels perso-
natges –obra de Kitu Pau– i quatre
cançons inèdites.

«Hem volgut ensenyar que és
un gran poeta en ratlles curtes
(com li agradava dir al mateix Es-
priu sobre la feina de poeta) però
també en ratlles llargues», va pros-
seguir el dramaturg, que reconeix
que també hi ha molta poesia en
els contes que va escriure en la
seva primera etapa. 

Tant és així que va recordar que
el mateix Josep Pla va qualificar la
seva irrupció com la d'un «geni de
les lletres europees», que destacava
per trencar amb el noucentisme
amb un llenguatge més pròxim al

modernisme, «molt creatiu i ric»,
va afegir Jaume Boix.

La seva faceta de narrador de
contes és la menys coneguda de
totes, segons Boix, que res té a veu-
re amb la imatge estereotipada
que ha quedat de Salvador Es-
priu com a «home seriós, hermè-
tic i a qui costava d'entendre» per
utilitzar paraules massa cultes. A
les narracions publicades del jove
escriptor, com ara Ariadna al la-

berint grotesc (1935), recrea un
univers «extraordinàriament ric»,
ple de personatges «estrafolaris»
que no deixen de ser una recrea-
ció del món real, apunta el dra-
maturg del muntatge. El to que uti-
litza l'autor és a vegades grotesc,
sarcàstic i fins i tot amb humor ne-
gre, però sempre «molt divertit»,
detalla Boix.

Bona part d'aquests personat-
ges –uns 25– prenen vida en aquest

muntatge teatral, que s'ajuda de les
projeccions de caricatures elabo-
rades per Kitu Pau per donar-los
més realisme. 

Entre ells hi ha el cec i el mateix
doctor Ripseu, interpretat per Jor-
di Coromina, que va recreant els
personatges amb l'ajuda de l'actriu
Teresa Vallicrosa. Dalt de l'escenari
també hi ha Joan Sanmartí, res-
ponsable de la composició musi-
cal, que interpretarà en directe

quatre temes inèdits basats en els
textos d'Espriu. Ho farà amb l'ajuda
d'una guitarra, un banjo i música
electrònica.

El muntatge, que dura 70 mi-
nuts, consta de tres parts. En la pri-
mera part, s'explica la confronta-
ció que van tenir amb Josep Pla i
els afalacs que es feien, per després
passar a la prosa i els seus contes
i acabar amb fragments de poemes
molt coneguts. 

Rabiosa actualitat
Un dels aspectes que més ha sor-
près Coromina i Vallicrosa ha es-
tat la «rabiosa actualitat» dels te-
mes que tracta Espriu, fins al punt
que algun espectador es pot ima-
ginar que s'hi han afegit per acos-
tar-se més al públic. La indepen-
dència o els conflictes laborals en
són alguns exemples que demos-
tren, segons Boix, que és un autor
«clàssic» que «perdurarà».

L'estrena d’Els ninots estra-
mbòtics del doctor Ripseu el pròxim
15 de febrer obrirà el programa
d'activitats que es faran al llarg del
2013 a tot Catalunya per comme-
morar l'Any Espriu amb motiu del
centenari del seu naixement. La
idea és que després d'estrenar-se
a Banyoles, viatgi a altres pobla-
cions. De moment, ja hi ha pro-
gramades dues funcions més a la
Casa de Cultura de Girona el mes
de març i també a Santa Coloma
de Farners, localitat natal de l'au-
tor.
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La primera obra teatral de l’Any Espriu
descobreix l’escriptor més humorístic

«Els ninots estrambòtics del doctor Ripseu» s’estrenarà a l’Ateneu de Banyoles i viatjarà a Girona i a Santa Coloma

Teresa Vallicrosa i Jordi Coromina, en un assaig general. 
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FETS L’assetjament entre
adolescents a Internet és
més usual entre les noies
El II Congrés Nacional «Joven y en Red»
alerta dels perills de la navegació entre
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TELEDIARIO Els usos i costums del món
actual arriben a TV3 amb «Lletra petita»
Lídia Herèdia presentarà el nou espai dedicat a analitzar les mane-
res de viure, que també comptarà amb la col·laboració de Samantha
Vall i Juanra Bonet. 48

Un grup de nois i noies alumnes
de teatre del projecte Escenaris Es-
pecials diagnosticats d’autisme va
representar l’espectacle Els 10 úl-
tims dies de Norman Foster a La
Factoria d’Arts Escèniques de Ba-
nyoles el passat mes de juny. El
proper dissabte 9 de febrer, l’Au-
ditori de Banyoles acollirà l’estre-
na de Poca Vergonya, el docu-
mental que narra tot el procés de
creació d’aquesta obra, amb imat-
ges del dia a dia dels assajos, tes-

timonis dels protagonistes i els
seus familiars i el dia de l’estrena
de l’obra teatral.

Escenaris Especials, projecte
que neix el 2006 amb la idea d’u-
nir el Teatre i la Psicologia, i  amb
l’objectiu de treballar aspectes psi-
cològics com ara l’expressió de
les emocions a través d’exercicis
d’Art Dramàtic, ha treballat des
dels seus inicis amb el grup de la
Fundació Autisme Mascasadeval
format per 8 persones diagnosti-
cades amb trastorns de l’aspecte

autista. Aquestes 8 persones són,
avui, les protagonistes de Poca
Vergonya. 

Amb més de 300 hores de gra-
vació entre els mesos de gener i
juny, Gerard Olivé, director del
documental, parla amb Clàudia
Cedó, psicòloga i directora d’Es-
cenaris Especials, amb les famílies
dels actors i amb tot l’equip del
projecte per poder reflectir, amb
delicadesa i sensibilitat, el camí
que recorren aquests alumnes
fins arribar davant del públic.

GIRONA | DdG

Un documental uneix teatre i autisme

Un moment de la gravació del documental. 
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