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MANRESA, PARÍS, DUBLÍN L’atzar ha volgut que dos manresans estrenin avui en diferents punts del continent europeu. Jordi Purtí dirigeix
l’aclamada «Operetta» a París durant cinc setmanes i Pep Garcia-Pascual interpreta «Pep Talk» a Dublín. L’un ha convertit una idea personal en
un producte que ja suma dos anys en cartell i l’altre es fica en la pell de Josep Guardiola en un projecte nascut en creuar passions: teatre i futbol
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Jordi Purtí reconeix que hi ha nits
que li costa dormir, però beneïdes
siguin les preocupacions que l’en-
calcen. Feina, feina i més feina. El
director manresà escriu un nou ca-
pítol de l’èxit rutilant d’Operetta, la
mirada còmica al món del gènere
operístic que dos anys després de
l’estrena al Teatre Nacional de Ca-
talunya continua donant voltes
sense parar. La propera estació, des
d’avui i durant cinc setmanes,
amb set funcions sis dies a la set-
mana, és el Theatre Antoine del
Boulevard d’Estraburg de París.

«Caminant pels passadissos d’a-
quest local he vist una foto del Flo-
tats quan era jove», explicava Pur-
tí a aquest diari un cop instal·lat a
la capital francesa i havent ins-
peccionat un teatre amb rang
«d’històric». La trajectòria d’Ope-
retta, no per explicada, deixa de
sorprendre. Després del debut al
maig del 2011 al TNC, no ha parat
de girar, conquerint fins i tot pla-
ces tan selectes com el mateix Li-
ceu de Barcelona.

L’espectacle que interpreten els
cantants del Cor de Teatre (Ba-
nyoles), dirigits per David Costa, es
compon d’una dotzena de gags
que reubiquen en contextos im-
pensables números operístics tan
cèlebres com el brindis de La Tra-
viatta, l’ària més coneguda d’El
barber de Sevilla i el cor dels es-
claus del Nabucco de Verdi. En el
primer cas, com a banda sonora
d’un rodatge cinematogràfic caò-
tic, en el segon oficiant en una èpi-
ca d’una etapa del Tour de França,
i en el darrer embolcallant una his-

tòria d’amor entre dos treballadors
de la neteja d’una estació de tren. 

Una fita en l’ascensió imparable
del muntatge va tenir lloc el juliol
passat al festival d’Avinyó (França).
«S’hi programen 1.200 especta-
cles», va apuntar Purtí, «però vam
aconseguir omplir a partir del se-
gon dels vint-i-vuit dies que vam
estar en cartell». Un altre èxit que
va donar com a resultat el somni
de tota companyia teatral: una
gira de sis mesos des de novembre
d’enguany a abril del 2014 per
França, Alemanya i Suïssa amb
vuitanta actuacions concertades
en tandes de cinc setmanes. «I ja

ens han assegurat que presentar-
nos a París farà que surtin més bo-
los. És brutal», va afirmar Purtí. 

El director manresà té a la seva
disposició un grup de trenta-set
cantants i actors amb els quals fa
rotacions per tenir-ne sempre vint-
i-quatre en escena en plenes con-
dicions. «És important no cansar
la gent, ni físicament, ni mental, ni
vocal», va afegir, puntualitzant
que, malgrat tot, la base d’intèr-
prets fixa és força alta. La condició
amateur dels actuants podria cau-
sar problemes a l’hora d’assumir la
pervivència de l’espectacle, espe-
cialment pel que implica una gira

de mig any, però Purtí considera
que «això no deixa de ser una
anècdota. Hi ha molta gent que fa
d’actor i treballa i quan li surt una
producció no ho deixa. El Cor de
Teatre ja té quinze anys, no són uns
aficionats que s’han posat a can-
tar per fer Operetta».

El grup afronta el desafiament
parisenc amb optimisme. Purtí
no creu que hagin de passar cap
prova davant de l’exigent públic
francès perquè «ja vam superar el
repte del Liceu. París, en teatre, és
com Madrid, els agraden molt els
clàssics, l’alta comèdia... Recordo
que quan jo anava amb Els Joglars

a Madrid s’estranyaven que féssim
aquell tipus de teatre allunyat del
que s’ensenyava a les escoles. Però
crec que ara a París gaudiran molt
amb la nostra proposta i entraran
en el joc dels gags». 

El Theatre Antoine és un recin-
te de vuit-centes localitats repar-
tides en pisos i balcons que pro-
porcionen a l’espectador sensació
de proximitat amb els actors. «És
molt francès, molt autèntic», se-
gons Purtí, que les setmanes prè-
vies al viatge va tenir temps d’es-
trenar dos espectacles més a Ca-
talunya. D’una banda, Dona Sa-
piens, de la companyia Les Xan-
drines, de Sant Cugat del Vallès, en
cartell encara els dissabtes 15 i 29
de juny a la Sala Alexandra de
Barcelona. De l’altra, Edges, un
musical amb cantants del Cor Jove
dels Amics de la Unió de Grano-
llers i traduït al català pel manre-
sà David Pintó, que es va veure fa
uns dies a Canovelles.

Però Jordi Purtí no en té prou.
En la línia d’Operetta, ja té escrit un
altre espectacle per al Cor de Tea-
tre i per al qual ja té mig empa-
raulat un escenari de Barcelona.
Segurament, no abans del 2015.
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Jordi Purtí emprèn la conquesta d’Europa
El director manresà porta l’èxit de l’obra de teatre musical «Operetta» a París abans de girar sis mesos pel continent

Del Shakespeare més humorís-
tic a Guardiola sense temps ni per
respirar. Pep Garcia-Pascual va
fer de divendres a diumenge els
tres darrers bolos de la comèdia
Treballs d’amor perduts –el pe-
núltim projecte de la companyia
Parking Shakespeare– a Vilafran-
ca del Penedès, Barcelona i Man-
resa, i dimarts ja voltava per Dublín
on avui estrena Pep Talk. Un mo-

nòleg de cinquanta minuts en an-
glès que escenifica una imaginària
conferència que el nou entrenador
del Bayern Munic pronuncia da-
vant d’un grup d’alts executius
glossant les virtuts del model Bar-
ça i la idiosincràsia catalana. Di-
lluns, quan aterri de nou a la capital
del Bages, Garcia-Pascual ja tindrà
els cinc sentits posats en el proper
espectacle de Parking, Nit de Reis,
que farà estada durant la segona

quinzena de juliol al parc de l’Es-
tació del Nord de Barcelona.

Pep Talk uneix dues de les pas-
sions de Pep Garcia-Pascual, tea-
tre i futbol, en una proposta que, tot
i la seva identitat catalana, s’estre-
na en anglès amb traducció de la
manresana Sílvia Sanfeliu del text
escrit per Alberto Ramos i dirigit
per Iban Beltran. «De monòleg ja
en vaig fer un deu anys enrere,
Rom amb vodka, però va ser en ca-

talà», va explicar ahir l’actor man-
resà des de la capital irlandesa. Pep
Talk, una expressió anglosaxona
que signigica arenga, es represen-
ta des d’avui fins dissabte al teatre
Axis Ballymun de Dublín i a final
d’agost es veurà a Nova York en el
festival Fringe. Posteriorment hi

haurà versió catalana de l’obra, si
acaben de forma positiva els trac-
tes que la companyia Laiogurt
està realitzant per fer estada a Bar-
celona després de l’estiu.

Però el futur queda aparcat da-
vant la imminent estrena dubli-
nesa. Garcia-Pascual va comentar
que «el teatre on actuarem és
lluny del centre, però està molt bé,
amb una capacitat d’unes dues-
centes places i un escenari ample».
L’actor ja va fer en anglès i a Dublín
una lectura teatral fa dos anys.
Ara, el repte puja uns quants
graons: «serà un exercici dur», as-
segura. Entre els col·laboradors
del projecte hi figura la dissenya-
dora manresana Míriam Ponsa. 
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Pep Garcia-Pascual estrena a Dublín
la primera obra que parla de Guardiola

El ressò assolit l’estiu passat
al festival d’Avinyó (França)
va ser la rampa de sortida de
l’èxit internacional de l’obra

Purtí ha estrenat dues obres
més amb companyies
catalanes i el 2015 podria
veure’s el seu nou repte 

L’actor Pep Garcia-Pascual

ROSER BLANCH

El director manresà Jordi Purtí a la platea del teatre Kursaal de Manresa, on també es va veure «Operetta»

ARXIU/SALVADOR REDÓ


