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10 de maig de les 11 matí a les 3 de la matinada

Activitats infantils
Tallers
Zona d’autocaravanes
Tast de cervesa

Concerts
Botifarrada i tapes

15 cervesers!
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Crítica àcida del 

capitalisme amb 

Alberto San Juan, 

al Cirvianum

Torelló

J.V.

“La societat en què visc és 
injusta fins a la crueltat. 
M’agradaria que canviés 
però no estic disposat a 
perdre en l’intent allò que 
he pogut acumular”. Així 
s’expressa el personatge que 
Alberto San Juan interpreta 
en el monòleg Autorretra-
to de un joven capitalista 
español, que aquest dissabte 
es podrà veure al Teatre Cir-
vianum de Torelló. El cone-
gut actor, un dels fundadors 
de la companyia Animalario,  
posa en escena aquest text 
de creació pròpia que repassa 
la història més recent d’Es-
panya fins al moment actual 
de la crisi. Amb humor àcid, 
fa una crítica contundent del 
capitalisme
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Cacu Prat i Pep Tines, en ‘La crucifixió’ 

Torelló

J.V.

Teatre eSseLa va anunciar 
fa dos mesos que es retira-
va dels escenaris. Però la 
companyia creada per Cacu 
Prat i Pep Tines havia fet 
només una pausa perquè els 
seus dos integrants es dedi-
quessin “a la investigació, 
a viatjar pel món i treure 
conclusions”, que ara revelen 
en públic a l’espectacle La 
crucifixió. En petit format, 
el muntatge s’estrenava 
aquest dijous al mateix local 
d’assaig de Teatre eSseLa, 
a Torelló, on es repetirà en 
tres sessions més. 

Cacu Prat i Pep Tines es 
presenten com dos profes-
sors –Prat i Martínez– que 
han esbrinat “les circumstàn-
cies en què va ser crucificat 
Jesús” per veure si es pot 
considerar aquest fet com 
“un accident de treball”. Les 
conclusions “no es poden 
desvetllar a priori”, diu Pep 

Cacu Prat i Pep Tines actuen al local d’assaig, a Torelló

Teatre eSseLa explica la seva  
recerca sobre ‘La crucifixió’

Tines. En qualsevol cas, no 
són gaire diferents de les 
que van arribar els francesos 
Gérard Mordillat i Jérôme 
Prieur, autors del text que 

Teatre eSseLa ha adaptat. 
Els dos actors osonencs han 
traduït ells mateixos els 
textos: “Cadascú va agafar 
un personatge i va traduir el 

seu, després ho vàrem posar 
en comú”. És un text ple de 
gags, amb girs de llenguat-
ge, que va exigir un treball 
minuciós per portar-les als 
seus equivalents en català. 

Teatre eSseLa no cobrarà 
entrada als espectadors per 
assistir a l’espectacle, sinó 
que els proposa aplicar el 
sistema de la taquilla inver-
sa: a la sortida, poden fer un 
donatiu “per al sosteniment 
del temple, com a les esglé-
sies... qui vulgui ajudar serà 
benvingut”, diu Pep Tines. 
A causa de l’aforament del 
local, situat al número 15 
del carrer del Ter, es demana 
que els espectadors facin 
reserva prèvia de localitat al 
correu <teatresl@teatresl.
com>.

Abans de l’estrena, La 
crucifixió ha tingut una vida 
prèvia a les xarxes socials, 
des del moment en què la 
companyia va anunciar la 
seva retirada. “La idea era 
crear expectativa, fer dues 
obres paral·leles, la virtual i 
la real”. Després de la prime-
ra, ara arriba el moment de 
la segona. 

La crucifixió. Teatre eSseLa. 
Local de la companyia, 
Torelló. Dies 9, 15 i 16 de 
maig, 9 vespre. 

Autorretrato de un joven 
capitalista español. Teatre 
Cirvianum. Dissabte, 10 de 
maig, 9 vespre. 
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