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Bertus Compañó dirigeix una adaptació de l’obra de Jordi Galceran

Catarsi estrena ‘Paraules 
encadenades’ al Teatre de Ponent

Els dos actors protagonistes de l’obra, Núria Florensa i Dani Pulido

Granollers

EL 9 NOU

La companyia Catarsi Teatre 
estrena aquest cap de setma-
na Paraules encandenades, 
de Jordi Galceran, al Teatre 
de Ponent de Granollers. 
El director, autor, actor i 
pedagog teatral Bertus Com-
pañó s’ha posat al capdavant 
d’aquest muntatge, prota-
gonitzat per Dani Pulido 
i Núria Florensa. Precisa-
ment, van ser els dos actors, 
antics alumnes seus, els que 
li van proposar la direcció 
de l’obra. Ell, que ja s’havia 
quedat colpit amb la força 
d’aquell text quan el 1997 va 
veure l’obra interpretada per 
Emma Vilarasau, va acceptar 
la proposta. “Em venia molt 
de gust treballar aquest tema 
pendent, amb aquests dos 
fenòmens de la interpretació, 
i poder dirigir un espectacle 
més estructurat i convencio-
nal de les obres Bertusianes, 
i posar-me a prova després 
d’aquests 17 anys d’aventura 
teatral”, explica Companyó.

Així va néixer Catarsi Tea-
tre, “amb un treball molt acu-
rat en la interpretació, plante-
jat com a professional, on amb 
exercicis molt concrets de cos, 
emoció i de paraula, vaig fer-
ne una adaptació i reducció 

que potser sencera quedava 
coixa i s’allargassava massa”. 

El director també desta-
ca l’atmosfera creada en el 
projecte i en l’obra, i aconse-
gueix trobar “el colors i l’olor 
del muntatge”, a més de la 
posada en escena particu-
lar, “de gran bellesa visual i 
d’una senzillesa necessària”. 
La companyia ha creat uns 
objectes, uns vestuaris i unes 

accions imprescindibles per 
a la creació d’un personatge. 
“El text, tot i la seva brillan-
tor només és l’excusa. Allò 
realment important és el 
batec humà que desprenen 
els personatges”. Compañó 
afirma que en aquesta oca-
sió ha deixat de banda els 
estereotips usats en altres 
muntatges per apostar per 
la condició humana, “amb 

uns personatges que ben bé 
podem ser nosaltres matei-
xos en situacions extremes”.

Després d’un treball molt 
dur però ple de passió, Ber-
tus Compañó espera poder 
moure l’obra, un cop acabin 
les representacions d’aquest 
cap de setmana a Ponent, 
divendres i dissabte a les 9 
del vespre i diumenge a les 7 
de la tarda.

Nous 
projectes 

fins al mes 

de juny

Granollers

EL 9 NOU

Entre els nous projectes de 
l’actor, director i pedagog 
Bertus Compañó destaca, 
per exemple, el muntatge 
Olor de molsa, un conte 
nadalenc català il·lustrat 
a partir de les anècdotes 
dels Amics dels Pastorets 
de Granollers, que es pre-
sentarà el 3 de gener. Amb 
la companyia Vainilla Lila, 
a mitjan mes de febrer pre-
sentarà a Ponent Glofussss. 
El conte del globus vermell, 
un espectacle de gest a la 
recerca de l’essència que 
es mou entre la poesia, 
l’humor, la tendresa, la 
crueltat i l’impacte visual. 
Compañó actuarà amb 
Maria Garriga.

 També al Teatre de 
Ponent, però la segona 
setmana d’abril, estrenarà 
Nens de paper (o el somriu-
re de gomets) i Cosint silen-
cis, mentre que a finals de 
juny, amb la companyia 
Clotiatre, presentarà Víc-
tor o els nens al poder, de 
Roger Vitrac.

A més, Compañó obrirà 
properament l’escola de 
teatre i dansa Mirall de les 
Arts, que ja va funcionar a 
Granollers durant quatre 
anys.

La companyia actua diumenge a les 6 de la tarda al teatre Pare Casals

Mag Edgard porta la versió 
definitiva de ‘Vintage’ a Sant Esteve

El Mag Edgard amb la resta d’actors de l’espectacle

Sant Esteve de P.

EL 9 NOU

La companyia Mag Edgard 
actuarà aquest diumenge 
a les 6 de la tarda al Teatre 
Pare Casals de Sant Esteve de 
Palautordera per presentar el 
seu darrer muntatge, Vinta-
ge. Tot i que es va estrenar fa 
més d’un any a Sant Celoni, 
l’espectacle es presenta ara 
en una versió definitiva. 
“Era un muntatge molt llarg 
i l’hem reduït una mica, i li 
hem donat una dramatúrgia, 
que ajuda a entendre una 
mica més el significat i l’èpo-
ca de la qual es parla”.

El seu protagonista, però, 
especifica que la màgia con-
tinua sent l’eix central de 
l’espectacle. “N’hi ha molta  
molt ben cuidada”, explica 
el Mag Edgard, que remarca 
l’ambientació del muntatge i 

En aquest muntatge, Mag 
Edgard no està sol. A dalt 
l’escenari l’acompanya l’aju-
dant Soula. “Som dos perso-
natges que estem morts però 
no ho sabem”, comenta el 
protagonista. El tercer per-
sonatge és un excèntric mili-
onari que jugarà amb ells, i 
el quart és un nen que anirà 
narrant amb veu en off.

Aquest espectacle ha tin-
gut un muntatge i una prepa-
ració molt complicada, amb 
una escenografia molt treba-
llada que inclou tot tipus de 
mobles dels anys 20, i amb 
uns materials molt cuidats 
pel que buscaven. 

A partir de la represen-
tació d’aquest diumenge a 
Sant Esteve, la companyia, 
amb seu a la població veï-
na de Palautordera, espera 
portar l’obra en altres esce-
naris. “El més indicat per a 
aquest tipus de muntatge és 
que estigui fix en un lloc”, 
comenta el mag.

En aquests moments, la 
companyia també està repre-
sentant l’espectacle Déjà vu, 
molt elaborat, i Instants, una 
obra més tot terreny i de fes-
ta major.

dels números, amb una esce-
nografia i una decoració que 
transporta els espectadors a 

una altra època, als anys 20, 
i amb uns jocs clàssics però 
actuals.

Cabaret al Teatre 
de la Garriga amb 
la companyia 
Divinas

La Garriga

La companyia Divinas, resi-
dent al Teatre de la Garriga 
des de l’abril, actuarà dis-
sabte en aquest equipament 
per presentar l’obra Paradís. 
La nova proposta de les tres 
artistes explica la història 
d’un grup de varietés ambu-
lant que volta clandestina-
ment de poble en poble amb 
l’afany de dur una mica de 
diversió i alegria als seus 
habitants. La proposta s’en-
dinsa en la música ibèrica, 
llatina i mediterrània de la 
primera meitat del segle 
XX, amb aires dels artis-
tes nòmades i dels gitanos 
europeus. En aquesta ocasió 
estaran acompanyats d’un 
guitarrista i un clarinetis-
ta. Marta Móra, una de les 
actrius del grup, ha explicat 
que estan molt contentes 
d’haver pogut treballar al 
teatre garriguenc durant 
aquest temps. 


