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Xavier Boada, Jordi Arqués, Marta Parramon i Joan Roura posen en escena l’obra

L’Espai Rusiñol de Manlleu es 
converteix tres dies en ‘El piset’

S
A

G
I 

S
E

R
R

A

Els membres de la companyia que aquest divendres estrenarà ‘El piset’, a l’escenari de l’Espai Rusiñol

Manlleu

Jordi Vilarrodà

L’escenari de l’Espai Rusiñol, 
del Teatre Centre de Man-
lleu, es converteix durant 
tres dies en un pis pastera on 
hi conviuen un immigrant 
africà, una jove actriu i un 
home que no accepta la seva 
condició sexual. Ells són els 
tres protagonistes d’El piset, 
l’obra que aquest cap de 
setmana –coincidint amb la 
festa major– representarà la 
Companyia Toquemetoda. 
Sota aquest nom s’hi ama-
guen els actors Xavier Boa-
da, Marta Parramon i Jordi 
Arqués, sota la direcció de 
Joan Roura, que per tercer 
any consecutiu inverteixen 
part de les seves vacances 
professionals en una propos-
ta teatral única, que només 
es podrà veure en tres repre-
sentacions úniques, diven-
dres i dissabte a 2/4 de 10 del 
vespre i diumenge a les 7 de 
la tarda. 

El piset és un espectacle de 
creació col·lectiva, que es va 
començar a gestar “fa un mes 
i mig, en un full en blanc”, 
explica Joan Roura, autor 
també de la dramatúrgia. 
La intenció de la companyia 
era plantejar una obra típica 
de festa major, “per fer-ho 
passar bé”, però sense voler 
hi va entrar un missatge més 
compromès. Roura diu que 

‘Parole, parole’, 

una setmana 

d’activitats a 

Viladrau sobre 

paraula i silenci

Viladrau
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Sota el nom de Parole, parole, 
aquest dissabte comença a 
Viladrau un cicle d’activi-
tats a l’entorn de la paraula 
i el silenci que s’allargaran 
durant una setmana. La ini-
ciativa sorgeix de la biòloga 
i arterapeuta gestalt Emma 
Romeo, resident a Viladrau, 
que ja havia promogut aques-
ta activitat durant 6 anys a 
Sant Hilari Sacalm sota el 
títol de Rincones del Alma. 
Una part de les activitats són 
tallers per a les persones que 
s’hi inscriuen durant els 7 
dies, i l’altra són propostes 
obertes al municipi. L’Hostal 
de la Glòria serà el centre 
de les activitats de Parole, 

parole, que comencen dis-
sabte a 2/4 de 7 de la tarda 
amb la presentació, a l’Espai 
Montseny, on també es pro-
jectarà la pel·lícula El discurs 

del rei en sessió de cinefò-
rum, seguida d’un sopar i de 
l’actuació del contacontes 
Pep Duran.

Entre les activitats obertes 
a tothom per als propers dies 
destaquen les lectures En veu 

alta (dies 17 i 20, a la plaça 
Major, a les 7 de la tarda) i 
Canvi de vocabulari, també el 
dia 17 a les 8 del vespre, una 
reflexió sobre l’ús de frases 
tòpiques i la creació d’alter-
natives a aquestes. 

El piset “és una comèdia però 
amb un rerefons social, una 
mica més dramàtic”. En el pis 
conviuen tres persones de 
diferents procedències, “dis-
sonants, que no haurien coin-
cidit si no fos per la precarie-
tat”, diu l’actor Xavier Boada. 
L’únic ingrés que hi entra és 
la pensió de 400 euros de la 
propietària, la tieta del per-
sonatge que encarna Jordi 
Arqués. Ell ha acollit al pis 
l’actriu que encarna Marta 
Parramon, una jove que bus-
ca la seva oportunitat en  els 

càstings, i l’africà interpretat 
per Boada, que vol ser can-
tant crooner després d’haver 
arribat a Europa superant 
mil penalitats. Tots intenten 
sobreviure, “i munten coses 
que no sempre funcionen”, 
explica l’actor manlleuenc. 
Malgrat aquest retrat de la 
precarietat que s’intueix, el 
text no perd en cap moment 
el punt d’humor: “No hi ha 
subtileses, tot és dibuixat 
amb pinzell gros... farà pen-
sar una mica però la gent riu-
rà molt”, aclareix Roura. 

PER TERCER ANY

Estiu al teatre

Fa dos anys va ser Ay, 

Carmela!. L’any passat, La 

mosqueta de Ruzante. I 
ara, El piset. Arqués, Rou-
ra, Boada i Parramon pas-
sen part de les vacances 
a l’escenari, “però també 
ens agrada col·laborar”. 
Després, cadascú té els 
seus projectes, i per això 
El piset només es veurà 
aquests tres dies. 


