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CULTURES

El grup Lacetània Teatre de Sol-
sona ha trobat una fórmula d’èxit
per al cicle Escenes i, per tant, ha
decidit mantenir-la per a l’edició
que comença avui i que planteja
una programació teatral per a sis
caps de setmana de primavera, fins
a final de maig. La fórmula con-
sisteix que el mateix grup Lacetà-
nia presenta tres produccions d’es-
trena, de manera que l’entitat es-
timula la creativitat d’un bon nom-
bre d’actors i directors. I les tres ob-
res que s’ofereixen són d’estils i for-
mes ben diverses: un musical;
una obra d’autor, escrita i dirigida
per Josep Maria Parcerisa, inte-
grant del grup Lacetània; i una al-
tra obra de tirada còmica dirigida
pel també solsoní Aleix Albareda.
Tot plegat es presenta al Tatrau
Teatre, un equipament que es-
borra la distància entre el públic i
l’escenari: «veus la respiració, la
suor, la respiració dels intèrprets en
primer terme», destaca Francesc
Boix, president de Lacetània.

Les tres estrenes del cicle Esce-
nes impliquen 14 actors per a
Rent, un musical que es programa
avui, diumenge, dilluns i els dies 6
i 7 d’abril; tres actors per a Al cobert
de les estrelles, que es posarà en es-
cena els dies 27 i 28 d’abril i 4 i 5 de
maig; i vuit actors per a Florido flo-
rido, que es representarà els dies

18, 19, 25 i 26 de maig. Les entra-
des de cada espectacle costen 10
euros i l’abonament per a tots tres
val 25 euros. 

PEPA MAÑÉ | MANRESA

El cicle Escenes de
Solsona manté el
reeixit format de
tres estrenes de
Lacetània Teatre

El Tatrau programa sis caps de setmana amb un
musical, una obra d’autor i un adaptació còmica 


Assaig del musical «Rent», que és una adaptació contemporània de l’òpera «La Bohème», de Puccini

LACETÀNIA TEATRE

El Tatrau Teatre és un equi-
pament de finançament pri-

vat que va impulsar el grup Lacetà-
nia Teatre i que es va inaugurar l’a-
bril del 2011 en un local del carrer
Santa Llúcia que antigament havia
estat una quadra i una caserna mi-
litar. Des de llavors s’hi van fent mi-
llores de mica en mica. Per exem-
ple, les cadires de l’estrena eren
les típiques de fusta de les festes
majors prestades per l’Ajuntament.
La tardor del 2011 ja es van poder
adquirir un centenar de cadires i
les corresponents cadires de fusta.
Per aquest cicle Escenes, atenent
al suggeriment dels espectadors, a
cada seient s’hi trobaran un coixí
per millorar la comoditat. Per poder
fer front a la inversió, Lacetània
Teatre té oberta una campanya
d’apadrinament de cadires, que es
reactiva cada cop que es programa
un esdeveniment. També s’aprecia-
ran altres millores, com una barana
o cortines. 
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El públic trobarà
coixins a les cadires

LES OBRES

Lacetània Teatre es va iniciar en
els musicals fa un any amb Des-
pertar de primavera. L’èxit d’a-
quest projecte va abocar l’equip a
assumir un nou repte i, a propos-
ta del director, Joan Rafart, es va de-
cidir tirar endavant el muntatge de
Rent, un dels darrers grans èxits de
Broadway, que tracta temes actu-
als com la lluita contra la pobresa,
la drogoaddicció, la sida d’un grup
de joves bohemis a Nova York. A
més, Rafart, que dirigeix 14 actors,
s’ha encarregat de l’adaptació i
traducció del text i de les cançons.

Un musical ambiciós
dirigit per Joan Rafart i
interpretat per 14 actors

RENT
JONATHAN LARSON

El solsoní Josep Maria Parcerisa,
integrant del grup Lacetània Tea-
tre, signa el seu tercer text teatral:
Al cobert de les estrelles. Les seves
propostes presenten un univers
particular que el públic ja coneix
i que li ha merescut aplaudiments.
Aquesta vegada planteja els dub-
tes pels quals passen tots els ado-
lescents a partir de tres joves, dos
nois i una noia, que es queden ti-
rats a la carretera i viuen un viat-
ge interior sense moure’s de lloc.
Com és habitual, Parcerisa té sor-
preses per al final.

El tercer text del solsoní
Mia Parcerisa planteja
dubtes adolescents

AL COBERT DE LES ESTRELLES
JOSEP MARIA PARCERISA

Els muntatges de l’actor i direc-
tor solsoní Aleix Albareda sempre
porta els textos teatrals al seu ter-
reny i, aquest cop, ha agafat el
Florido Pensil, una recreació del
sistema educatiu de la postguerra
espanyola, identificat amb la ideo-
logia nacional-catòlica del primer
franquisme, per convertir-lo en
Florido florido. La inspiració la
proporciona la manifestada in-
tenció del ministre Wert de recu-
perar a les aules la imposició de la
disciplina rònega que no permet
cap qüestionament ni crítica.

El ministre Wert inspira
una adaptació del
«Florido Pensil» 

FLORIDO FLORIDO
ANDRÉS SOPEÑA/ALEIX ALBAREDA

e petita li agradava enfilar-se als arbres per aïllar-
se d’uns ritus domèstics que la fastiguejaven.
Quan es va anar fent gran, va créixer esquerpa,
tancada en el seu món, gelosa de la seva lli-

bertat. Viu en una petita granja als afores de la ciutat, res
més que una casota amb un pou al davant, un hort de ble-
des i tomaqueres, gallines emancipades i conills engabiats.
El pare, asmàtic tossut, diguem que gaudeix de la llarga ma-
laltia i la mare prou feina té amb casa i marit. Així doncs,
ella, la Maria, treballa en un forn del carrer Barcelona i és
qui porta un sou a la família. En el poc temps que li resta
lliure, la Maria obre les finestres als seus somnis. Llegeix
molt, es carteja en català amb gent de tot el món, li agra-

da el cinema que no sigui l’ensucrat de Hollywood i, sen-
se dir-ho a ningú, escriu haikus en qualsevol ocasió i tros
de paper, quan se sent envaïda per un moment d’il·lumi-
nació, un satori que se’n diu.

Som a la primera meitat dels anys 60. Manresa està a punt
d’inaugurar la seva sala de cinema d’art i assaig a l’Apolo.
Ho fa amb la pel·lícula Lola, de Jacques Démy. La Maria no
s’ho vol perdre, encara que l’endemà ha de llevar-se d’ho-
ra per coure el pa. La nit d’estrena, havent sopat frugalment
verdura i fruita, se’n va al cobert del darrere i treu el Citroën
2Cv per anar al centre. La ràdio parla que la Guàrdia Civil
està seguint de petja un guerriller del maquis pels voltants
de Manresa, i demana a la gent de bé que proporcioni tota
la informació escaient per a la seva captura, però ella ni s’ho
escolta. 

Tres quarts d’entrada al cinema. La majoria d’assistents
ja es coneixen de trobar-se en qualsevol acte cultural, al-
guns per esperit de resistència, d’altres per faramalla, la res-
ta simplement per gust. La Maria segueix els destins de la
cabaretera Lola i els tres homes que l’estimen en una Nan-
tes fotografiada en cinemascope i blanc i negre. Després de
la projecció, s’enceta un col·loqui. Ella no s’hi queda, per-
què, ja ho hem dit, ha de matinar.

Mai no ha tingut por anant tota sola de nit, però quan ar-
riba a casa i ha de tornar el cotxe al cobert sent un calfred

espinada avall i el cor se li accelera. El pressentiment que
hi ha algú al més endins de la fosca es fa realitat, quan clis-
sa la guspira d’un cigarret i sent una veu que diu: «No xis-
clis, si us plau! No et faré cap mal». I ella calma les onades
de recel per preguntar: «Qui ets? Què hi fas aquí?». Desta-
cant-se un segon d’entre la tenebra, la Maria veu un rostre
solcat de cicatrius. «Jo et conec», diu ell, «ets la Maria del
forn. El teu pare era dels nostres durant la guerra». La sob-
tada revelació enalteix una figura que fins llavors era la d’un
home corsecat per la tos i l’amargura. «Et persegueixen, oi?
Ho diuen per ràdio». «Em vols ajudar?», li demana l’ombra.
«És clar que sí», s’ofereix ella sense reserves. «Fa tres dies
que no menjo». La Maria entra a casa, agafa un pa rodó i
una bona llenca de cansalada. «Gràcies, companya. Ara me’n
vaig». I a ella li fa mal el comiat. «On vas?». «No ho sé. Això
s’acaba, companya, però jo hi serè fins a la fi». 

A aquell maquis llegendari el va matar la Guàrdia Civil
en una emboscada, quan tornava de sabotejar unes torres
elèctriques. Fou enterrat sense caixa fora del cementiri. Tan-
mateix, els amics van saber sempre el lloc on es trobava el
cos. La Maria hi va anar un capvespre i va amagar dins la
terra un paperet en què havia escrit aquest haiku:                                                              

Les veus de l’ombra
ressonen a l’amplada 
dels camps de lluna.
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L’ombra
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