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CULTURES 

Les fronteres entre la ficció i la re-
alitat es desdibuixen i adopten les
formes perverses del control polí-
tic i social en l’obra de teatre Geor-
ge Kaplan que demà s’estrena a la
Sala Beckett de Barcelona amb
l’actor manresà Jordi Figueras en
el repartiment que dirigeix Toni
Casares. Escrita pel dramaturg
francés Frédéric Sonntag (Nancy,
1978), la peça s’estructura en tres
actes cadascun dels quals esceni-
fica la reunió d’un col·lectiu –joves
activistes, guionistes i homes de
poder a l’ombra– sobre la qual
planeja la figura de Kaplan, un per-
sonatge fictici creat per Hitchcok
a la pel·lícula North by Northwest
(Perseguit per la mort).

«Ha estat un procés de treball
molt intens en el qual hem deba-
tut molt». Figueras surt del teatre
d’època del Cyrano de Bergerac per
saltar a una obra política que pels
cinc actors del repartiment ha sig-
nificat una immersió a fons en

uns temes que afecten el moll de
l’os de la seva professió. No en va,
l’intèrpret manresà reconeix que
arriben a l’estrena amb el temps
just perquè els assajos han estat
enriquidors però també plens de
llargues discussions sobre com
afrontar un text que fins ara només
s’ha estrenat a Dinamarca.

Jordi Figueras puja a l’escenari
de la Beckett per setè cop al llarg
d’una carrera que ja ocupa un
quart de segle de la seva vida. El
1989 va participar a Òpera, de
Sergi Belbel, i des d’aleshores no ha
deixat mai d’estar en contacte
amb un dels teatres de més pres-

tigi de la capital catalana. «Fa vint-
i-cinc anys que hi vaig traient el
cap, lluitant des de les trinxeres per
un teatre de qualitat», apunta.

L’actor bagenc s’envolta en
aquesta coproducció de la Beckett
i el Theater Konstanz alemany
d’un quartet d’actors –Sandra
Monclús, Sara Espígul, Francesc
Ferrer i Borja Espinosa– amb els
quals representa tres reunions de
tres grups de persones amb ex-
pectatives i interessos molt dife-
renciats. Sempre tenen el mateix
nom, cadascun d’ells una de les
cinc primeres lletres de l’abecedari,
però en aparença res uneix els
tres actes.

En el primer fragment, joves
activistes planifiquen actuacions

reivindicatives i de denúncia de «la
deriva de la industrial cultural i l’a-
parell mediàtic», segons va apun-
tar Monclús. En la segona trobada,
uns guionistes treballen per es-
criure un relat que doni respostes
a la crisi de valors d’Occident. I en
la tercera, a l’estil d’un Club Bil-
derberg hermètic, figures la polí-
tica, les finances, la indústria i la
comunicació estudien com aturar
una amenaça que fa perillar el
sistema que els perpetua. 

La banda sonora filosòfica de
George Kaplan és qui o què hi ha
al darrere de les ficcions que, com
les produccions de Hollywood i les
sèries de televisió, exporten valors
i models de conducta.

A Alemanya, amb subtítols
L’obra estarà en cartell durant
aquest mes de juliol a la Sala Bec-
kett en el marc del Festival Grec
barceloní. Al setembre, Figueras i
la resta de l’equip viatjaran a Kons-
tanz per representar l’obra durant
una setmana, en català i subtítols
en alemany. Un repte que l’actor
manresà espera «amb il·lusió»
perquè significarà la seva prime-
ra actuació fora de les fronteres del
territori estatal.
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L’actor manresà
Jordi Figueras
estrena una obra
política a la Beckett
«George Kaplan», del francès Frédéric

Sonntag, es representarà a partir de demà en
el marc del festival Grec de Barcelona 



Els actors de «George Kaplan»: Borja Espinosa, Sara Espígul, Sandra Monclús, Jordi Figueras i Francesc Ferrer

MIREIA ARSO

L’OBRA

 LLOC: Sala Beckett. Carrer de l’Alegre
de Dalt, 55. Barcelona. � DIES: del 4 al
28 de juliol. De dimarts a dissabte, a les
21.30 h; diumenge, a les 18.30 h. 
� PREU: 20 euros. � DURADA: 1 h 35 min.
� DIES:  www.salabeckett.cat.  

GEORGE KAPLAN

El muntatge, que només 
s’ha estrenat a Dinamarca,
representa tres reunions amb
tres grups molt diferenciats

La Fundació Cultura i Teatre,
entitat sense ànim de lucre que el
2006 va poder adquirir de mans
privades la totalitat de l’immoble
de la sala Els Carlins i frenar-ne la
degradació, té en marxa una cam-
panya de micromecenatge per re-
novar el pont de llums del teatre,
situat al nucli antic i que acull les
tradicionals representacions dels
Pastorets, que són reconegudes
com a Patrimoni Immaterial de
Manresa des de l’any passat. 

Els responsables de la sala Els
Carlins treballen des de fa anys per
actualitzar aquest espai cultural de
la ciutat i ara han considerat que
cal substituir l’antic pont de llums

per un de modern i, sobretot, més
segur. L’objectiu és completar la
normativa de seguretat i oferir
unes condicions tècniques idònies.
La reforma consisteix en substituir
el pont de llums actual que penja
per sobre de la platea de la sala per
un de nou situat en un punt més
idoni. Amb aquest canvi es podran
oferir uns resultats millors i, so-
bretot, unes condicions de treball
més segures als tècnics il·lumina-
dors que hi treballin.

El projecte tècnic ha estat con-
feccionat per l’empresa Fresnel
SA, que es farà càrrec de la direc-
ció i execució de l’obra, així com la
certificació que requereix un local
de pública concurrència. El pro-
jecte, valorat en 20.000 euros, es fi-
nançarà majoritàriament amb els
fons de la mateixa entitat, però per
completar el pressupost es bus-
quen petits mecenes a través de la
plataforma Verkami amb l’objec-
tiu de recollir 4.000 euros. 

Les aportacions serviran per
completar el pressupost de l’obra
perquè la Fundació Cultura i Tea-
tre, de la qual participa el Casal Fa-
miliar Recreatiu, entitat instal·lada
a l’immoble des del 1906, no té cap
altra ajuda externa, només els es-
talvis propis i la col·laboració de di-
versos voluntaris en les feines. Els
mecenes tenen l’opció de fer apor-
tacions que van dels 30 als 300 eu-
ros, i seran recompensats amb
entrades  per a l’espectacle inau-
gural del pont de llum el dia 11
d’octubre adreçat especialment a

ells; amb entrades per a les repre-
sentacions dels Pastorets del 26 de
desembre al 12 de gener; amb el lli-
bre i DVD Els Pastorets: el patri-
moni festiu de Manresa; o amb l’o-
portunitat de viure una represen-
tació dels Pastorets des de l’esce-
nari. El termini per fer aporta-
cions s’acaba el 26 de juliol.

Els treballs de col·locació del
pont de llums és previst que s’ini-
ciïn el 2 de setembre i que s’allar-
guin durant tres setmanes. El mun-
tatge inaugural tindrà la partici-
pació d’artistes manresans. 
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La fundació propietària del
teatre finança bona part del
projecte, però per completar el
pressupost calen 4.000 euros 



La sala Els Carlins de
Manresa busca mecenes
per pagar un pont de llums 

Muntatge de com quedaria la sala Els Carlins amb el nou pont de llums

ELS CARLINS

Òmnium Bages, amb el Centre
d’Estudis del Bages, el Centre Ex-
cursionista de la Comarca del Ba-
ges, la Fundació Orfeó Manresa,
Regió7 i Sibelius i la col·laboració
de l’Ajuntament de Manresa i la fa-
mília Esteve, convoquen la 31 edi-
ció dels premis Lacetània, que es
desglossen en set categories. El ter-
mini acaba el 31 d’octubre. Els
treballs de ciències naturals, de la
salut, socials, filologia o patrimo-
ni emmarcats a la Catalunya Cen-
tral poden concórrer al premi An-
toni Esteve. El Fundació Orfeó
Manresà és per a una composició
musical per a cor i el Sibelius per
a una composició musical inèdi-
ta. El premi Joaquim Sarret i Arbós
reconeix treballs sobre història
medieval al Bages i el premi de Pla-
nificació Lingüística la promoció
del català. El premi Regió7 és per
a iniciatives informatives de mitjans
locals. També es premien treballs
de recerca de joves estudiants.
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Òmnium convoca
la 31a edició dels
premis Lacetània
amb set categories


