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El grup jove apadrinat per Ventall Teatre estrena aquest dissabte ‘Opacs’ a l’espai ETC

Fificomsom torna a escena, a Vic, 
amb una nova generació d’actors
Vic

Jordi Vilarrodà

“La gent ha de saber a què 
ve... no hem fet cap sha-
kespeare, però es tracta de 
defensar-ho amb dignitat”. 
Qui parla amb aquest sentit 
comú és Anna Fuentes, de 18 
anys, una de les integrants 
de la segona generació de Fifi-
comsom. La companyia jove 
de Ventall Teatre ha retornat 
després de cinc anys de silen-
ci, amb la mateixa marca i 
cares del tot renovades, per 
estrenar aquest dissabte 
Opacs, un text de creació prò-
pia. L’escenari de l’espai ETC 
de Vic espera dissabte els 
vuit actors de Fificomsom: 
a més d’Anna Fuentes, 
integren el grup Dobrin Pla-
menov, Marta Ayats, Abel 
Reyes, Alba Riera, Dolors 
Raurell, Neus Caballeria i 
Blai González. Tenen entre 
16 i 18 anys i, sobretot, mol-
tes ganes de fer teatre.

Quasi tots havien pujat 
en un escenari, fa més o 
menys temps: a l’Institut del 
Teatre, a l’Escola d’Art de 
Vic, al grup Nou69 de Tore-
lló... alguns ja es coneixien i 
altres s’hi han afegit després. 
“Buscàvem projectes, des de 
Ventall Teatre ho van saber i 
ens van fer la proposta”, diu 
Anna Fuentes. Es tractava 
de recuperar l’esperit de 
Fificomsom, la secció jove 
de Ventall, creada a mitjans 
dels anys 90 i ara inactiva. 
Associar-se a Ventall Teatre 
ha servit perquè aquests 
joves poguessin comptar amb 
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Els vuit integrants de Fificomsom, que aquest dissabte estrenen ‘Opacs’ a l’espai ETC de Vic

l’assessorament d’actors amb 
experiència, l’ús de l’espai 
ETC per assajar i un petit 
finançament del seu pro-
jecte. Així ha nascut Opacs, 
una obra cent per cent seva: 
l’han escrita, se la dirigeixen 
i la interpreten, i fins i tot 
han dissenyat els cartells. I 
amb valentia: “La gent de la 
nostra edat, quan ha de fer 
això, sol optar per una per-
formance... a nosaltres ens 
ha semblat més experimental 
crear un guió, un text”, afir-
ma Dobrin Plamenov. 

Opacs transcorre en un sol 
dia i planteja la història de 
tres parelles, en les quals un 
dels seus components té el 

mateix repte: superar una 
prova d’accés a una escola 
de dansa. “Ens centrem en 
aquesta jornada, és un dia 
actiu”, explica Dobrin Plame-
nov. La pressió fa plantejar 
als protagonistes i les seves 
parelles “què estan fent, si 
val la pena, si han de resig-
nar-se a la seva relació o 
replantejar-la... cada un des 
de la seva motxilla vital”. 
Han treballat cada personat-
ge, el seu passat i el seu pre-
sent per conèixer-los: cada 
un d’ells “reacciona d’una 
manera diferent a un mateix 
fet”, diu l’actriu Marta Ayats, 
un de les més joves de la 
companyia. Crear els textos, 

donar-hi forma teatral i pen-
sar com posar-los en escena 
els ha portat tanta o més 
feina que els assajos, que 
aquesta setmana acabaven de 
perfilar. Però s’ho han agafat 
amb tota professionalitat: 
“El primer requisit és el com-
promís”, diu Anna Fuentes. 
El resultat es podrà veure 
aquest dissabte, en una 
representació que en principi 
serà única. “L’important era 
el procés que hem fet fins 
arribar aquí”, expliquen. Jove 
maduresa. 

Opacs. Cia. Fificomsom. 
Dissabte, 9 vespre. Espai 
ETC, Vic. 

El dramaturg pradenc guanya el certamen Quim Masó a Girona amb ‘Nerium Park’
Un altre premi teatral per a Josep M. Miró

Girona

EL 9 NOU

El pradenc Josep M. Miró 
es consolida com un dels 
dramaturgs catalans amb 
més projecció: la seva obra 
Nerium Park va guanyar 
dilluns a Girona la setena 
edició del premi Quim Masó 
de nous projectes teatrals. El 
premi garanteix que l’obra 
pugui arribar a escena amb 
un finançament de prop de 
50.000 euros i dos grans apa-
radors: el Temporada Alta de 
Girona, la propera tardor, i el 
Festival Grec de Barcelona, 
l’estiu del 2014. El premi 
Quim Masó es va entregar 
dilluns a la sala La Planeta 

de Girona sense la presèn-
cia del guanyador: Josep M. 
Miró és en aquests moments 
a l’Uruguai, on fa una estada 
de dos mesos a la Escuela 
Multidisciplinaria de Arte 
Dramático Margarida Xirgu, 
de Montevideo. 

Josep M. Miró ha plantejat 
a Nerium Park un duel entre 
dos actors, plantejat com a 
thriller social. S’estructura 
en 12 escenes, una per a cada 
mes de l’any, i explica la his-
tòria d’una parella des del 
moment en què comença a 
conviure, en la urbanització 
que dóna títol a l’obra, fins 
que la convivència es dete-
riora i s’acaba un model de 
vida que inicialment s’havi-

en plantejat com a ideal. El 
jurat del premi –integrat per 
Guillem Terribas, Andreu 
Gomila, Sergi Belbel, Ramon 
Simó, Pere Puig i Josep 
Domènech– va valorar la 
combinació d’elements de 
misteri “amb un cert aire de 
suspens” i un contingut de 
fons “amb aspectes derivats i 
molt relacionats amb l’actua-
litat socioeconòmica”. 

Durant les últimes setma-
nes, una altra obra de Josep 
M. Miró, El principi d’Ar-
químedes (amb la qual va gua-
nyar el Premi Born de Teatre 
de 2011) ha triomfat a la 
sala Villarroel de Barcelona, 
després d’haver passat l’any 
2012 per la sala Beckett. 

Un grup  
que ha fet  
de planter 
d’actors

Vic

J.V.

Fificomsom es va donar a 
conèixer com a companyia 
lligada a Ventall Teatre 
l’any 1997 amb Fificomsom 
Varietée. Durant més de 
10 anys es van mantenir 
en actiu, amb muntatges 
com Mantis (1998), Gar-
bellat (2002), El coronel 
ocell (2003) o el darrer, 
Besos (2005). Des de lla-
vors ja no havien fet cap 
altra obra, entre altres 
raons per l’edat: alguns 
dels seus components 
estan ara al capdavant de 
Ventall Teatre, la secció 
gran. Pels repartiments de 
Fificomsom hi han passat 
actors osonencs que des-
prés s’han obert camí en 
el món professional com 
Montse Rodríguez, Toni 
Font, Joan Roura o Jordi 
Arqués i també Xevi Font, 
ara president de Ventall 
Teatre. 

Els actors que ara han 
pres el relleu estan con-
vençuts que Opacs no 
serà la seva única expe-
riència sota el nom de 
Fificomsom. Han superat 
la prova de treballar amb 
gent que no coneixien, de 
fer créixer el muntatge... 
S’han adonat que tot això 
comporta “un munt de 
feina fora de l’assaig”, i 
sobretot reconeixen que 
han après molt: “Tot això 
ens ha unit com a compa-
nyia”, expliquen. Ara bus-
caran altres reptes “o bé 
farem evolucionar aquesta 
mateixa obra”. 

El concurs musical 
L’Arjau ha premiat 
tres violoncel·listes   
osonenques
Barcelona Tres joves 
violoncel·listes osonenques 
van rebre dilluns alguns 
dels premis del 18è Concurs 
d’Interpretació L’Arjau, que 
es van entregar al Conser-
vatori del Liceu. Júlia Erra, 
de 9 anys i de Vic, i Gemma 
Dalmau, de 10 anys i de 
Folgueroles, van obtenir el 
tercer premi en la modalitat 
de cambra (fins a 15 anys), i 
Gemma Dalmau va guanyar 
el segon en la categoria de 
solista I. Per la seva part, 
Bruna González, de 15 anys i 
de Vic, també va guanyar el 
segon premi en la categoria 
de solista II. Totes tres cur-
sen estudis a les escoles de 
música de Vic i de Manlleu.Josep M. Miró


