
Allò que ningú no és profeta a la
seva terra no s’ha complert en el
cas de Joan Rafart, que en el seu de-
but a la direcció teatral amb l’obra
Despertar de primavera ha com-
plert la màxima d’arribar i moldre
a la seva ciutat. Rafart, que ha tin-
gut  Maria Prat a la sotsdirecció, té
26 anys i viu a Barcelona, on estu-
dia Filologia Anglesa a la UB. A més
a més, va cursar Art Dramàtic (la
branca musical) a l’escola Eolia,
també a Barcelona. L’obra de l’a-
lemany Frank Wedeking s’ha pro-
gramat dins el cicle Escenes, que ha
programat Lacetània Teatre a l’es-
pai  escènic Tatrau.

És la primera vegada que es pot
veure en català Despertar de pri-
mavera?

Sí, perquè és una obra que no
s’havia adaptat al català. Vaig de-
cidir arriscar-me, aprofitant que es-
tudio Filologia Anglesa, i he traduït
i adaptat el text. 

Per què va triar aquesta obra en
el seu debut com a director?

La vaig descobrir fa poc més
d’un any i em va enamorar. És una
peça teatral que no requereix grans
escenografies sinó molta imagi-
nació, i vaig pensar que l’espai
Tatrau seria idoni per a aquesta
proposta. Vaig comunicar a Lace-
tània Teatre la meva intenció, en
vam parlar i vam tirar endavant el
projecte.

I amb un èxit notable.
És que és una obra molt bona

que toca fibres i és molt emotiva;
i a més a més té una història molt
particular, ja que l’autor no la va
concebre com un musical. Frank
Wedeking va escriure Despertar de
primavera a final del segle XIX, i
l’obra retrata el món dels adoles-
cents a l’Alemanya rural de l’èpo-
ca; i no va ser fins al 2006 que Dun-
can Sheik la transforma en musi-
cal amb l’adaptació del llibret a càr-

rec d’Steven Sater. El musical va te-
nir una acollida excepcional a
Brodway; i si els novaiorquesos van
gaudir-la... per què no els solso-
nins?

Una història del segle XIX amb
música del segle XXI. Com ho lli-
ga tot això?

Les inquietuds i les preguntes
que es feien els adolescents ale-
manys fa més de cent anys són les
mateixes que es fan els adolescents
d’avui. Temes com el descobri-
ment del sexe, la incertesa del fu-
tur, el suïcidi i els misteris de la pu-
bertat són tan presents ara com
abans. La rítmica pop de Duncan
Sheik dóna vitalitat a l’obra, ja que
va compondre cada cançó com si
fos el monòleg de l’escena; és a dir,
les cançons són el pensament dels
adolescents traslladades als nos-
tres dies, i això incrementa l’emo-
tivitat del moment i alhora crea un
llenguatge més potent.  

En el procés de traducció i
adaptació ha optat per la literali-
tat o pel significat?

És impossible traduir literal-
ment, ja que la fonètica, els accents
i les peculiaritats de certes frases no
es poden aplicar al català. És per
això que, en la meva traducció, he
decidit mantenir el significat de l’o-
riginal en detriment d’una tra-
ducció literal.

Quants personatges surten a
l’escenari?

Dotze, dos adults (que inter-
preten tots els personatges que no
són adolescents) i deu joves d’en-
tre 16 i 24 anys. El primer pas va ser
trobar actors i actrius, i em va sor-
prendre gratament l’assistència
als dos càstings que vam fer. A més

a més, la majoria d’aspirants eren
joves, una dada que desmenteix
allò que els joves solsonins no es
mouen; i per a mi m’anava molt bé
perquè els protagonistes de Des-
pertar de primavera són adoles-
cents. La majoria d’aquests joves ja
tenien una base musical que en al-
guns casos és força sòlida, però per
contra no tenien arrelat el món del
teatre, que és on vaig tenir més fei-
na.   

Com van ser els assajos?
Al començament tots estàvem

una mica espantats i els primers
passos van ser exercicis de desin-
hibició i confiança en el grup. Per
a mi, una obra de teatre es basa en
el moment, en el ja; i els movi-
ments corporals són molt impor-
tants. En un musical, cada parau-
la és un gest.

I quin ha estat el resultat?
Ha estat un enriquiment per-

sonal mutu, i m’he trobat amb un
jovent que hi ha posat ganes i en
els moments decisius no s’ha aco-
llonit. Jo tenia plena confiança en
ells, però també era conscient de
la dificultat que suposa cantar
sense artificis tècnics (ni micròfons
ni altaveus); i en aquest sentit la
bona acústica del Tatrau ens ha
ajudat. 

És el primer musical que pro-
dueix Lacetània Teatre i també la
primera obra que vostè dirigeix.
Això sí que és començar amb
bon peu!

Personalment estic més satisfet
pel resultat obtingut en el treball
amb els actors després de quatre
mesos d’assajos intensius els caps
de setmana que no pas de l’èxit de
públic, tot i que una cosa porta a
l’altra.

Els lligams que s’han establert
asseguren nous musicals a Sol-
sona?

A mi m’agradaria continuar tre-
ballant amb aquest grup i no ens
tanquem les portes, però la pro-
gramació d’un musical sempre és
arriscada i ara busquem altres es-
pais per representar aquesta peça.
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Entrevista Joan Rafart
Director del musical «Despertar de primavera». El solsoní Joan Rafart és el principal responsable del primer musical que produeix el grup Lacetània
Teatre en els seus trenta anys d’existència; i l’èxit de públic i crítica aconseguits han motivat la seva reprogramació avui i demà a l’espai escènic Tatrau de Solsona 

«En un musical la paraula és un gest»
Ricard Monsó
SOLSONA

El novell director destaca «la resposta dels joves solsonins», ja que trenca amb el tòpic d’inhibició i poca implicació social 
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d’Entrada

L’OBRA

 Lacetània Teatre. Representació de
Despertar de primavera de Frank Wedeking,
amb música de Duncan Sheik; adaptada al
català per Joan  Rafart Lloc: espai escènic
Tatrau de Solsona (santa Llúcia, núm. 23)
www.tatrauteatre.blogspot.com Dies:
dissabte, 22 h. i diumenge, 19 h. Preu: 10€

Despertar de primavera

Rafart també és el responsable de la traducció de l’obra al català

RICARD MONSÓ

Solsona està vivint una autèntica primavera teatral que ha corrobo-
rat la segona edició del cicle Escenes, que ha organitzat Lacetània Tea-
tre a l’espai escènic Tatrau. Una trentena d’actors i actrius (als quals cal
afegir-hi tècnics, maquilladors...) han participat en alguna de les tres
propostes del cicle: Despertar de primavera; la tragicomèdia Pretium
doloris, escrita i dirigida pel també solsoní Josep Maria Parcerisa, i Ce-
lebració, una adaptació lliure d’Aleix Albareda sobre una comèdia àci-
da del britànic Harold Pinter. «Hem portat al teatre gent que no havia
vingut mai», explica amb satisfacció Francesc Boix, president de La-
cetània Teatre, que recorda que l’entitat celebra els trenta anys de vida,
i ha reconegut que el grup prepara «una actuació molt especial per a
la festa major, el setembre», diu sense revelar-ne més detalls.

ARXIU/MARTA PICH

LACETÀNIA TEATRE CONSOLIDA
ESPECTACLES DE GRAN QUALITAT


