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a Funcional Teatre va iniciar la seva
trajectòria el 1989 amb La nit de les trí-
bades, una obra del dramaturg suec

Per Olov Enquist que la companyia figueren-
ca ha tornat a representar recentment per ce-
lebrar els seus 25 anys de treball constant i se-
riós dins del món del teatre amateur. “Quan
vam començar, vam triar aquella obra per-
què l’havíem vist al Teatre Lliure i vam veure
que era factible fer-la amb els nostres mit-
jans. A més, no era la típica comèdia per pas-
sar-ho bé i triar-la era també una manera de
remarcar, de bon començament, el nostre in-
terès per fer muntatges teatrals d’una certa
entitat, dins d’una línia de rigor, compromís
i exigència. Evidentment, en vint-i-cinc anys
també hem fet comèdia i una mica de tot.”
Ho explica Josep Maria Cortada, un dels
membres fundadors de La Funcional Teatre,
que ja va actuar en aquella primera versió
fundacional de La nit de les tríbades i ha tor-
nat a fer-ho ara en el nou muntatge comme-
moratiu, al Teatre El Jardí de Figueres (març-
abril) i a La Planeta de Girona (maig).

La Funcional Teatre està vinculada des dels
seus inicis al Casino Menestral Figuerenc i
actualment mou unes quaranta-cinc perso-
nes que col·laboren en les activitats de la
companyia “amb l’esperit entusiasta i volun-
tariós que comporta un grup de teatre no
professional”. En els seus orígens, La Funcio-
nal tenia un funcionament més assembleari i
les obres s’escollien mitjançant una decisió
col·lectiva de tots els membres del grup, que
tenien en compte el nombre de personatges,
les seves edats o l’equilibri entre homes i do-
nes dins del repartiment, per portar enda-
vant un determinat espectacle.
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La Funcional: 25 anys estimant el teatre
Progressivament, diversos components

del grup es van anar perfilant com a directors
dels muntatges. Helena Cusí, Salvador Tor-
res, Josep Maria Cortada i, de manera més
puntual, Pilar Domínguez, Richard Elelman
i Anna Turró s’han encarregat de proposar
textos per escenificar i de dirigir-los.

Amb el seu segon espectacle, Revolta de
bruixes, de Josep Maria Benet i Jornet, La
Funcional va aconseguir el primer premi del

Visionat de Teatre de l’Agrupació Teatral de
les comarques gironines, un guardó que va
tornar a rebre l’any 2000 amb Dansa d’agost,
de Brian Friel. Un dels moments més impor-
tants en la història de la companyia va ser el
seu viatge a la ciutat russa de Rostov, l’any
1994, per representar L’oncle Vània al Festi-
val Internacional Txèkhov. La Funcional
també ha representat Les criades, de Jean Ge-
net (1995); El barret de palla d’Itàlia, d’Eugè-
ne Labiche (1997); Mare Coratge i els seus
fills, de Bertolt Brecht (1998); Dotze sense pie-
tat, de Reginald Rose (2001); el musical La
bella Helena, de Peter Hacks i Jacques Offen-
bach (2003); Hotel Sorrento, d’Hannie Ray-
son (2005); La ronda, d’Arthur Schnitzler
(2007); La soga, de Patrick Hamilton (2008);
La senyora de Sade, de Yukio Mishima
(2009); El jardí dels cirerers, d’Anton Txèk-
hov i, entre altres espectacles, Nàpols milio-
nària, d’Eduardo de Filippo (2012).

La Funcional celebrarà el seu 25è aniversa-
ri al llarg de tot aquest any: el programa com-
memoratiu es va obrir amb les representa-
cions de La nit de les tríbades a Figueres i Gi-
rona, i continuarà a la tardor amb diverses
iniciatives: una exposició sobre la història de
la companyia, amb plafons fotogràfics, a la
plaça del Teatre Municipal El Jardí; una altra
exposició als aparadors de les botigues del
centre de Figueres, amb elements escenogrà-
fics i vestuari de diferents obres; un cicle de
pel·lícules sobre la relació entre cinema i tea-
tre, coorganitzat amb el cineclub Diòptria;
una xerrada sobre teatre a càrrec d’un convi-
dat especial, en col·laboració amb Atenea; la
publicació d’un llibret commemoratiu, i l’es-
trena d’Andorra, prevista per al desembre. ❋

Una nit a Andorra
La nit de les tríbades, dirigida per Helena
Cusí i inspirada en un episodi de la vida de
Strindberg, està protagonitzada per Núria
Rodon, Josep Maria Cortada, Felip Joana,
Anna Turró i Richard Elelman, gairebé el
mateix repartiment del 1989. La Funcional
ja està assajant Andorra, de Max Frisch,
que ja havia representat el grup Arlequí i és
una producció molt ambiciosa que fins i tot
modificarà l’estructura interna de La Cate.
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Els actors i actrius
de ‘Mare Coratge i els
seus fills’, que La
Funcional Teatre va
representar el 1998
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