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Mima Riera, a l’esquerra, amb Rosa Maria Sardà, amb qui ha compartit escenari a ‘El caballero de Olmedo’

Salvador Giralt i  
K-100, al cicle poètic 
d’El Gravat de Vic

Vic Dos autors osonencs, Sal-
vador Giralt i Josep Casades-
ús, K-100, seran els protago-
nistes de la segona sessió del 
cicle d’Ocupacions Poètiques 
al bar El Gravat de Vic. Amb 
l’acompanyament musical de 
Lluís Planas, llegiran els seus 
textos aquest divendres a les 
8 del vespre. Casadesús és 
autor d’una poesia intimista 
amb influències d’autors 
nord-americans, mentre que 
Giralt ha escrit llargs poemes 
humorístics i satírics.

El fons del capellà 
de la Calla, a l’Arxiu 
Comarcal d’Osona

Vic El fons personal de mos-
sèn Josep Guiteras (Moià, 
1907 - Vic, 1978), el capellà 
de la Calla, ha ingressat a 
l’Arxiu Comarcal d’Osona 
per una donació de la seva 
propietària. La documentació 
inclou l’apartat personal, el 
religiós i el de la seva obra 
social, aquest últim el més 
extens. Mossèn Guiteras va 
ser promotor de menjadors 
públics i cases per a treba-
lladors. Dolors Bau i Lluís 
Minovas són els autors de la 
compilació del fons.

Jordi Lafon porta  
al Museu del Joguet 
el seu “Projecte nas”

Vic/Figueres Fins al 4 de 
maig es pot visitar, al Museu 
del Joguet de Figueres, l’ex-
posició “Projecte nas”, del 
vigatà Jordi Lafon. El pro-
jecte va arrencar l’any 2005 
i des de llavors ha seguit 
creixent. Parteix de demanar 
a persones diverses que es 
deixin fotografiar amb un 
nas de pallasso. “Els prota-
gonistes són art i part d’una 
acció que implica desinhibir-
se”, diu l’autor. Els visitants 
tenen l’opció d’afegir-s’hi 
posant-se també un nas de 
pallasso.

Irene Solà, escollida 
per a la Biennal d’Art 
Contemporani Català

Malla Irene Solà, de Malla, 
és un dels vuit joves artistes 
escollits per a la 19a edició 
de la Biennal d’Art Contem-
porani Català, una iniciativa 
de la galeria Canals de Sant 
Cugat del Vallès que té com a 
objectiu promoure l’obra de 
joves creadors. Amb els artis-
tes seleccionats es realitza 
una mostra que s’inaugura al 
Museu del Tapís Contempo-
rani de Sant Cugat del Vallès 
el proper dia 2 d’abril per 
posteriorment visitar altres 
pobles i ciutats de Catalunya.

‘El caballero de Olmedo’ ha triomfat a Madrid i ara es fa a Barcelona

L’actriu manlleuenca Mima 
Riera interpreta un clàssic 
de Lope de Vega al Lliure 
Manlleu/Barcelona

Jordi Vilarrodà

Doña Inés, la protagonista 
femenina d’El caballero de 
Olmedo, ha impulsat la car-
rera de la jove actriu manlle-
uenca Mima Riera. Després 
d’haver triomfat durant 
un mes al Teatro Pavón de 
Madrid, el clàssic de Lope de 
Vega ha arribat a Barcelona, 
on es pot veure fins al dia 14 
d’abril. Amb només 27 anys, 
Mima Riera suma aquest 
paper a una curta però inten-
sa trajectòria en teatre i tam-
bé en cinema. 

Lluís Pascual ha dirigit 
aquesta posada en escena 
d’El caballero de Olmeo en el 
marc del projecte La Kom-
panyia Lliure, una iniciativa 
que pretén mantenir una 
companyia estable integrada 
per actors joves. Aquesta 
és la tercera producció que 
realitzen, i la primera en 
col·laboració amb actors de 
fora: una coproducció amb 
la Joven Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, que hi 
ha aportat tres actors. En el 
muntatge hi participa també 
l’actriu Rosa Maria Sardà. 
“Aquesta experiència és un 
luxe, un regal... en cada obra 
tenim papers diferents i en 
aquest m’ha tocat ser prota-
gonista”, explica Riera. 

Lluís Pascual ha condensat 
El caballero de Olmedo, reta-
llant una petita part de text 
però sobretot donant-li ritme 
escènic, “amb transicions 
ràpides, com si tot passés 
molt de pressa”. L’esceno-
grafia també és mínima, i els 
actors no vesteixen d’època 
sinó d’assaig. “En Lluís Pas-
cual ha anat a l’essència”, diu 
Riera. Per a una actriu de la 
Plana de Vic, no ha estat fàcil 
implicar-se en la primera 
obra en castellà de la seva 
carrera, i a més en vers. “Ha 
estat com una escola, aquí 
no estem formats en aquesta 
disciplina”, explica. El mateix 
Lluís Pascual i Vicente 
Fuentes els han mostrat els 
secrets de com recitar: “Quan 
hi vas entrant, entens que 
el vers no és un obstacle, és 
una crossa que t’ajuda... està 
tan ben escrit, les paraules 
estan posades d’aquella 
manera per alguna raó”, diu 
Riera. Quan es ve del català, 
hi ha encara algunes dificul-
tats afegides, “perquè la nos-
tra corba melòdica és molt 
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diferent”. 
Treballar amb Lluís Pas-

cual és fer-ho amb algú “que 
no només és un director, 
sinó un mestre”, diu Riera. 
Està disposada a acceptar 
l’exigència que imposa des 
del primer dia, “perquè això 
també et porta més lluny”. 
El personatge que interpreta 
Mima Riera, Doña Inés, és 
la dama que pretenen Don 
Alonso (Javier Beltrán) i Don 
Rodrigo (Francisco Ortiz). 
Rosa Maria Sardà interpreta 
el paper de l’alcavota Fabia. 

A Madrid, El caballero de 
Olmedo va omplir cada dia, i 
van quedar prop de tres mil 

demandes d’entrades que no 
es van poder atendre. “Veure 
la platea plena a cada funció 
no té preu”, explica Riera. I 
com funciona, a Barcelona, 
un Lope de Vega? De 
moment, bé i omplint cada 
dia. “És una història d’amor 
universal, com la de Romeu 
i Julieta, i està presentada 
d’una manera propera i actu-
al”. Posteriorment, l’obra 
sortirà a Colòmbia i després 
tornarà. A l’estiu, està pro-
gramada en el Festival de 
Teatro Clásico d’Almagro 
(Ciudad Real). 

La primera producció que 
Mima Riera va fer amb La 

Kompanyia Lliure va ser La 
revolució no serà tuitejada, 
un text de Pau Miró, i la 
segona, Moby Dick, un espec-
tacle familiar. Després d’El 
caballero de Olmedo, tenen 
previst estrenar un altre clàs-
sic, Enric V, de Shakespeare, 
al Festival Grec. Nous passos 
endavant per a una actriu 
formada a l’Institut del 
Teatre, i procedent del gran 
planter del Teatre Centre de 
Manlleu, on recorda que va 
començar fent d’àngel als 
Pastorets i va seguir, entre 
altres, al grup de teatre de la 
Guixa, on feia d’una jovenís-
sima Núria. 

‘El árbol sin sombra’, 
una estrena en cinema
Manlleu Coincidint amb 
l’arribada d’El caballero 
de Olmedo als escenaris 
catalans, s’ha estrenat 
també la pel·lícula El árbol 
sin sombra, en què Mima 
Riera té un dels papers 
protagonistes. El film es va 
rodar l’estiu del 2012, diri-
git per Xavier Miralles, un 
jove realitzador d’Olesa de 
Montserrat. Explica la his-
tòria de dues adolescents 
que viuen el darrer estiu 
abans del pas a l’edat adul-
ta posant a prova la seva 
amistat. Riera havia inter-
vingut abans en La nit que 
va morir Elvis, d’Oriol Fer-
rer. Tot i que li han agradat 

les dues experiències en 
cinema, Riera es conside-
ra per damunt de tot una 
actriu de teatre: “Sóc una 
enamorada d’aquesta feina, 

però crec que el teatre és el 
meu lloc, no podria viure 
sense fer-ne”. A la imatge, 
una escena d’El árbol sin 
sombra.


