
L’obra s’estrena aquest cap de setmana a l’Espai Rusiñol, dirigida per Josep Colomer

El Teatre Centre de Manlleu 
suma actors joves i veterans 
a ‘Bang, Bang, estàs mort!’

Manlleu

Jordi Vilarrodà

La violència i la manera com 
la viuen els joves és l’eix de 
Bang, bang, estàs mort!, el 
muntatge que la companyia 
del Teatre Centre de Man-
lleu estrena aquest divendres 
a l’Espai Rusiñol. Seran tres 
representacions aquest cap 
de setmana, i una altra amb 
finalitats solidàries d’aquí a 
quinze dies, d’un espectacle 
que ha servit per reunir els 
actors joves i veterans de la 
companyia.

Josep Colomer, director 
de l’obra, destaca el paper 
protagonista dels primers, 
que deixen de ser figurants 
per passar a ser protagonis-

tes. “Van fer ells mateixos 
la proposta, coincidint quan 
arreglàvem l’Espai Rusiñol”. 
Bang, bang, estàs mort! és un 
text del nord-americà Willi-
an Mastrosimone, escrit sota 
l’impacte de la matança a 
l’institut de secundària de 
Columbine. “Transcendeix 
la pròpia circumstància 
d’aquest fet, i es converteix 
en una reflexió sobre la vio-
lència en les relacions huma-
nes i la seva absurditat”, diu 
Colomer. Les relacions entre 
els joves es barregen amb el 
conflicte intergeneracional 
amb els seus pares i amb 
uns mestres que pensen que 
tot es pot solucionar amb 
mesures de disciplina i la 
instal·lació d’un detector de 

metalls a la porta de l’escola. 
“I com diu l’autor, el proble-
ma no és el que porten a la 
motxilla, sinó el que porten 
al cor”. La sortida és, doncs, 
que els joves se sentin “escol-
tats” i partícips de les deci-
sions, en lloc de ser tractats 
per la societat “com una colla 
d’irresponsables”. 

Una trentena d’actors par-
ticipen en l’obra, que ja s’ha 
estat assajant en el nou espai 
que ocupa la companyia del 
Teatre Centre, i que va fun-
cionar per primera vegada 
en les representacions dels 
Pastorets. A part de les tres 
sessions previstes aquest 
divendres, dissabte i diumen-
ge, se’n farà una altra el 7 de 
març, la recaptació de la qual 
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Els actors que interpretaran ‘Bang, bang, estàs mort!’ amb el director del muntatge, Josep Colomer, a l’Espai Rusiñol de Manlleu
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• Anàlisis isicoquímiques - nutricionals.

• Anàlisis microbiològiques.

• Anàlisis d’aigua i potabilitat.

• Implantació i seguiment d’APPCC, i documentació 

relacionada amb la seguretat alimentària.

• Etiquetatge de productes alimentaris.

• Fitxes tècniques de productes.

• Estudis de vida útil (caducitat).

• Formació.

Divendres, 21 de febrer de 2014

NOU9 CULTURA EL 29

Bang, bang, estàs mort!. Cia. 
Teatre Centre. Espai Rusiñol 
de Manlleu. Divendres 21 
i dissabte 22 de febrer, 10 
vespre. Diumenge 23 de 
febrer, 6 tarda. 

es destinarà a la investigació 
d’una malaltia minoritària, 
l’atàxia de Friedrich. Un jove 
de Torelló, amic d’alguns 
dels actors, pateix aquest 
trastorn i els actors van deci-
dir dedicar-hi una represen-
tació. “Ens va semblar que 
formava part de la manera 
de veure i entendre el que 
estem fent”, explica el direc-
tor. El preu d’aquesta sessió 
serà de 20 euros, i les entra-
des estan a la venda a l’Insti-
tut Cirviànum de Torelló.

Una obra 

per unir la 

companyia

Manlleu

J.V.

L’Espai Rusiñol comença 
a agafar volada. Primer 
de tot, per a la mateixa 
companyia del Centre que 
el va habilitar com a esce-
nari provisional mentre 
no s’acabin les obres de 
del teatre de l’entitat, al 
carrer del Pont. La manca 
d’un espai adequat i propi 
estava perjudicant la com-
panyia: “Els joves s’anaven 
desanimant”, explica Emili 
Jané, president del Teatre 
Centre. Bang, bang, estàs 
mort! és una oportunitat 
per treballar, més enllà 
dels Pastorets, amb els 
actors veterans com Pere 
Riera, Petrus, que també 
intervé en el muntatge. 

L’Espai Rusiñol, d’altra 
banda, comença a ser sol-
licitat per altres entitats 
de Manlleu i posa en evi-
dència la mancança d’un 
espai escènic amb una 
certa capacitat –en aquest 
cas, unes dues-centes loca-
litats–. El Teatre Centre 
facilita l’accés de tothom 
a l’Espai Rusiñol, tot i que 
des de l’entitat admeten 
que caldrà regular-ne les 
despeses. Mentrestant, 
hi ha perspectives que les 
obres del Teatre Centre 
puguin reprendre’s durant 
l’actual mandat municipal. 
L’alcalde de Manlleu, Pere 
Prat, va afirmar al pro-
grama Angle obert d’EL 9 
TV, el novembre del 2013, 
que s’hi pugui intervenir 
aquest any, si bé amb una 
inversió (1,8 milions d’eu-
ros) que quedaria lluny 
dels 4 milions pressupos-
tats inicialment. En aquest 
cas, es destinarien a acabar 
les obres de la sala gran 
perquè aquesta ja pogués 
entrar en funcionament de 
manera immediata. 


