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ENTREVISTA �Joan Maria Segura. Director de «Ruddigore, o la nissaga maleïda»

El santvicentí Joan Maria Segu-
ra dirigeix la companyia Egos
Teatre, formada el 2005. Dos anys
després, van presentar Ruddigore,
o la nissaga maleïda, un musical
de petit format basat en l’opereta
de W. S. Gilbert i A. Sullivan que
explica la maledicció d’una famí-
lia. De l’espectacle se n’han fet
més d’un centenar d’actuacions i
ha estat nominat a quatre premis
Gran Via a Madrid.

–Com va ser l’inici?
–Tot va néixer dins l’Institut del

Teatre. Els actors eren sis alumnes
de teatre musical i jo estudiava di-
recció i dramatúrgia. A més de
Francesc, el pianista. Ells em van
engrescar a fer-ho. L’obra es va
presentar com a tesina a l’Institut,
però l’objectiu ja era vendre-la
posteriorment. El dia de la presen-
tació va venir Ever Blanchet, el di-
rector del Versus Teatre, i ja ens va
dir que li interessava. La veritat és
que no ens esperàvem que anés
tan bé. Aquesta temporada tenim
més de 40 bolos!

–Què té de diferent el vostre es-
pectacle?

–Primer de tot, que és una pro-
ducció de baix cost. Aquí estem
acostumats a veure muntatges de
grans pressupostos. Nosaltres som

una companyia molt humil, però
amb uns continguts molt bons. Els
actors fan una gran interpretació a
part de cantar bé, hi ha un bon
equilibri.

–Teníeu l’ambició d’aconseguir
tot el que heu aconseguit?

–No gens! Sempre dic que al tea-
tre dos més dos mai no són quatre.
Evidentment, ho vam fer amb
il·lusió, però tot el que ha passat és
molt gran. L’obra va ser un gran
èxit de públic i de crítica, i de cop i
volta estàvem vivint un somni.

–Com vau rebre la notícia de les
quatre nominacions als Premis
Gran Via?

–Primer vam riure molt. Ens van
trucar ells perquè ens presentéssim
i els enviéssim un vídeo. Realment,
ens va fer molta il·lusió, perquè té
un punt d’absurd que et nominin
juntament amb Mario Gas i Joan
Lluís Bozzo. Al final ens van do-
nar un premi, i estem encantats.

–Es pot fer un gran espectacle
amb un pressupost baix?

–Sí. Trobo que si hi ha talent en
qualsevol de les parts d’una obra
de teatre pots fer alguna cosa amb
zero euros. Està bé que hi hagi
grans produccions, però seria bo-
nic que si és així també sigui una
producció interessant.

–Pensa que el públic es mou per
la gran publicitat?

–Sí. Tots els espectacles musicals
d’ara a Barcelona tenen grans tí-
tols. La veritat és que la majoria de
públic que els va a veure no sol
anar al teatre, però també és cert
que aquests espectacles incentiven
les ganes de veure teatre. Estaria
molt bé que ho aconseguissin.

–Com es viu l’espectacle des-
prés de més de cent representa-
cions?

–Encara pateixo! Sempre t’has
d’adaptar. Ara l’estem assajant en
castellà per a la Fira de Tàrrega i hi
podria haver algun blanc. És clar
que els actors estan molt rodats a
dalt de l’escenari, però cada públic
és diferent. El teatre és acció i reac-
ció, de cop i volta trobes un públic
que no riu durant tota la represen-
tació i al final sí. Cada representa-

ció és única.
–Què espereu de Tàrrega?
–Esperem que tingui tot l’èxit

que hem tingut fins ara. A Tàrrega
la representarem en castellà per-
què la intenció és sortir a fora de
Catalunya. Per tant, esperem que
tot Espanya pugui entendre el
nostre humor i que comprin molts
bolos!

–Quin futur hi ha per a la vostra
obra?Hi ha possibilitats de por-
tar-la a l’estranger?

–El present és Catalunya, el futur
és Espanya. Penso que sí que es
pot portar a l’estranger. De fet, la
nostra distribuïdora vol intentar
fer una gira per l’Amèrica del Sud,
però això és només una idea, no hi
ha res lligat. En tot cas, llarga vida
a Ruddigore!

«Egos és una companyia
molt humil, però tenim
bons continguts i equilibri»
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» FIRA DE TEATRE AL CARRER 

Joan Maria Segura portarà l’obra a Tàrrega adaptada al castellà

ARTISTES BAGENCS

�David Moreno. El pianis-
ta i compositor sallentí es-
trenarà Floten Tecles, tot i
que fa uns dies va tenir un
accident laboral que l’ha
obligat a fer repòs. L’origi-
nalitat de la seva proposta
consisteix a penjar un piano
a sis metres d’alçada i musi-
car una pel·lícula que es
projecta a la tapa de l’ins-
trument. El film ha estat en-
registrat durant vuit dies a
la nau de Cabrianes on Mo-
reno està assajant. Dia 12 (2
i 23 h), a la plaça de les Na-
cions. Gratuït.
�Marcel Gros. El clown

manresà portarà a Tàrrega
Cadena privada. Amb un
muntatge audiovisual diri-
git al públic adult, Gros re-
crea la història d’un perso-
natge que decideix traspas-
sar la pantalla del televisor
a la recerca de noves expe-
riències. Amb el joc de la te-
levisió, el clown convida el
públic a la reflexió.  Dia 11
(16 h) i dia 12 (00 h), a l’ins-
titut de batxillerat. 15 euros.
�Jordi Purtí. La Compa-

nyia Industrial Teatrera, di-
rigida pel manresà, portarà
l’espectacle Vermell als car-
rers de Tàrrega. La compa-
nyia va néixer l’any 2002 i es
caracteritza per mesclar ele-
ments del circ i del teatre en
espectacles de carrer. L’a-
posta busca establir una re-
lació íntima comunicativa
amb el públic. Dia 13 (21 h) i
dia 14 (00 i 21 h), a l’Espai
Foment Targarí. Gratuït.


