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ball que es fa entre les seves parets: teatre de
text, espectacles que combinen circ i art amb
sorra, dansa i propostes multidisciplinàries.
En total, set propostes. Can Gassol s’ha con-
vertit en una mena de laboratori d’especta-
cles que posteriorment s’han estrenat a dife-
rents festivals del país com és el cas del Grec i
de la Fira de Teatre de Tàrrega. Els projectes,
si tenen transcendència, com ha passat,
també col·laboren a fer i a donar a conèixer
la marca Mataró. Un exemple d’això seria
Ârtica, una performance teatral, de la com-
panyia Ponten Pie, que es va fer al Fet a Ma-
taró i que s’ha pogut veure ara a Tàrrega.

Per a tots els gustos
Bona part dels espectacles que es podran
veure a Can Gassol són de companyies re-
centment constituïdes. Lluiten per fer-se un
espai a l’escena catalana. Per exemple, MU/
DA, que enceta el cicle. Els tres membres de
la companyia ja tenen una trajectòria pro-
fessional a les seves espatlles, cadascú per la
seva banda. Ara fan la primera peça conjun-
ta i sota un nou nom que els agrupa. La peça
és Proporcions perdudes, un espectacles que
combina dansa, música i poesia. Marta Dal-
mau, una de les integrants del grup, explica:
“Fet a Mataró és molt important. És com
obrir una porta als nous creadors. I nosal-
tres som de Mataró! En el nostre cas concret,
volem que el teatre i la poesia siguin accessi-
bles a tothom.” Aquest desig es tradueix, per
exemple, en un preu de l’entrada molt redu-
ït. A Proporcions perdudes hi ha dos perso-
natges amb vides paral·leles que es van tro-
bant i allunyant i que exemplifiquen diver-
sos estats vitals. Un tercer personatge fa de
narrador. La poesia –Josep Albertí, Miquel
Martí i Pol, Guillermina Motta, Màrius
Sampere...– explica què passa, la dansa és el
vehicle de comunicació entre els personat-
ges i la música emmarca, condueix, l’espec-
tacle.

Oriol Miras, de Factea Produccions
(www.facteaproduccions.com), presenta
l’aposta de la jove productora mataronina:
Meitat i meitat.“És una història que gira al

Comença a Mataró i Badalona una nova edició de dos cicles dedicats a les arts escèniques:
Fet a Mataró i Badalona a Escena. Es tracta de donar suport i visibilitat als joves creadors
del territori i mostrar al públic i al sector les seves potencialitats

Amb aquesta tercera edició del
cicle constatem que Mataró és
una ciutat creativa. Ho de-

mostren els projectes que presentem, de
gran qualitat i de diverses disciplines escèni-
ques i artístiques. És important que en
aquests temps tan difícils els creadors trobin
aixopluc. Una part de la responsabilitat de
l’administració pública és canalitzar aques-
ta riquesa i vetllar perquè no es perdi.”
Aquest és el text de la presentació de la terce-
ra fornada de muntatges que es preparen i es
presenten en el marc del Fet a Mataró, Cicle
d’Espectacles amb Denominació d’Origen
(www.mataro.cat). Aquest és un projecte
que va per semestres, i que va co-
mençar, per tant, l’any passat.
Tere Almar, tècnica d’Arts Escè-
niques de l’Ajuntament, explica
així la filosofia del Fet a Mataró:
“És una manera de fer visibles
aquests treballs; crear una plata-
forma. L’objectiu és donar es-
pais, eines, i d’aquesta manera
també apropar el públic a un
llenguatge contemporani.”
“Contemporani”. Aquest terme
és fonamental per entendre el
Fet a Mataró. Qui té un projecte,
el presenta a la regidoria de Cul-
tura. I ara ve la importància de la
contemporaneïtat. Es valora que
siguin propostes de gent jove
“amb ganes d’investigar nous
llenguatges, de fer teatre no convencional,
no comercial. Els ajudem a trobar el camí”.
Si se’ls selecciona, se’ls facilita espai per tre-
ballar –i després estrenar– a Can Gassol,
Centre de Creació d’Arts Escèniques de Ma-
taró, que va obrir les seves portes el 2010.
Poden rebre, si els cal, assessorament en ma-
tèria de so, llum, muntatge... Disposaran de
quinze dies o tres setmanes per treballar-hi.
Després, aquesta residència a Can Gassol
culminarà amb un assaig obert, o amb l’es-
trena.

Així, doncs, del 27 de setembre al 20 de
desembre Can Gassol anirà mostrant el tre-

Espectacles fets
pels de casa

ARTS ESCÈNIQUES MERCÈ MIRALLES

Des de fa anys, les entitats escèniques
badalonines mostren els seus treballs
a la ciutat, després de passar per les
mans d’un jurat. És el cicle Badalona
a Escena. La gran novetat és que
aquest any el cicle s’ha integrat en la
programació de teatre, música i dansa
dels mesos de setembre a desembre
del teatre Zorrilla
(www.teatrezorrilla.cat). El Badalona

a Escena té
l’objectiu de
“fomentar les
activitats de
qualitat
de les entitats,
grups i col·lectius
de la ciutat, així
com crear un
espai de
col·laboració
entre
professionals i
amateurs”. Un
dels grups
veterans d’aquest
cicle és
Maisomtots.
Representen

Aurora de Gollada, el 20 d’octubre.
Parla Mireia Torné, protagonista de la
peça. “És una obra que explica la
situació d’una dona maltractada,
sempre sacrificada per la família... Hi
ha un moment que pensa que potser
no calia fer tant sacrifici...” Sobre el
que suposa actuar al teatre Zorrilla,
l’escena principal de la ciutat, no hi
ha dubte: “Per a un actor amateur
és...! Dins del grup hi ha gent més jove
que no havia pogut actuar encara en
un teatre de veritat.”

Badalona surt a
l’escenari

MATARÓ
Fet a Mataró
Obres: ‘Proporcions
perdudes’ (27 de
setembre); ‘Llum
d’estiu’
(curtmetratge, 28 de
setembre);
‘Vals-Blessé (e)’ (12
d’octubre); ‘Meitat i
meitat’ (25, 26 i 27
d’octubre); ‘Ballant
Espriu’ (16 de
novembre); ‘Caída
libre’ (15 de
desembre); ‘Per un
desig’ (20 i 21 de
desembre)
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temporània, “un circ més expressiu, més ar-
tístic, amb més continguts”. El títol de l’es-
pectacle, traduït, és vals ferit. “Parlem de
l’ànima ferida. La persona ha de trobar la
manera de ballar amb ella per no caure en el
pou. El meu personatge du al damunt molt
de pes i movent-se per l’escenari és com ani-
rà trobant la lleugeresa. La càrrega són les fe-
rides, la culpa... Per a nosaltres, ara mateix,
tenir un espai com el que ens proporciona
Fet a Mataró és un luxe. I cal valorar la ini-
ciativa de l’Ajuntament, la llibertat amb què
treballem.” Soler defensa una lluita que té ja
molts soldats implicats: “El circ no és només

voltant de les relacions emocionals, fami-
liars, entre dos germans.” Aquesta jove pro-
ductora –encara no ha fet un any de vida– té
entre mans diferents projectes, un d’ells, per
exemple, per al Grec 2014. Una altra veu del
Fet a Mataró és la de Martí Soler, que amb el
músic Fèlix Cucurull i sota la direcció de
Blai Mateu presenta Vals-Blessé (e). La com-
panyia Daraomai-Zuid, en aquest cas, farà
un assaig obert. L’estrena serà cap al febrer o
març. Un espectacle de circ? Més que això.
És música, és teatre físic, és text, i també circ.
Cap disciplina no destaca sobre les altres.
Soler prové d’una formació circense con-

per a nens, també pot ser per a adults! Els
programadors, però, tenen por... Cal fer pe-
dagogia, formar els nous públics!”

Hi ha un projecte especial a destacar, dins
del Fet a Mataró: s’estrena la productora de
cinema local Escena 0, que el 28 de setembre
presenta el curtmetratge Llum d’estiu, rodat
a Mataró.

Tot els espectacles es podran veure a Can
Gassol excepte el muntatge Per un desig (els
dies 20 i 21 de desembre). És el nou especta-
cle de la companyia mataronina Ytuquepin-
tas, que farà les seves funcions al Teatre Mo-
numental. ❋

BADALONA
Badalona a
Escena
Obres: ‘Montserrat,
Marta i Maria’ (28
de setembre);
‘Aurora de Gollada’
(20 d’octubre); ‘El
desert de l’oblit’ (22
de novembre); ‘La
Sylphide’ (14 de
desembre)

Mataró ‘Proporcions
perdudes’; a sota,
‘Ballant Espriu’ i
‘Caída libre’


