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Gestionat per Ventall Teatre, acollirà produccions osonenques i foranes en petit format

L’espai ETC de Vic farà una 
programació teatral regular
Vic

Xavier Freixa

El tinent d’Inishmore, de Ven-
tall Teatre, és la primera obra 
d’una temporada a l’ETC 
(Espai de Teatre i Cinema) 
de Vic que es presenta més 
regular que l’any anteri-
or i que ve marcada per la 
compra del local per part de 
l’Ajuntament. L’ETC pretén 
ser un “punt de confluència 
d’allò social i allò cultu-
ral, que és perfectament 
compatible”, explica Joan 
López, regidor de Cultura. 
Ventall Teatre en gestiona 
la programació teatral amb 
l’objectiu d’acostar el teatre 
a la gent de la comarca: “Ens 
perdíem petites produccions 
de Barcelona perquè la gent 
té tirada a anar a les grans”, 
diu Xevi Font, membre de 
la companyia. També hi ha 
la voluntat d’obrir la sala als 
grups amateurs de casa.

Justament s’hi podran veu-
re els últims muntatges de 
les companyies osonenques 
Gallaret Teatre i Vilatorta 
Teatre: les comèdies La 
Guerra de l’Alfons i Els bojos 
del bisturí, respectivament. 
Altres espectacles amb 
presència osonenca són Els 
homes que parlen sols, combi-
nació de la poesia de Guillem 
Ramisa amb els monòlegs de 
Godai Garcia; Calígula, sorgi-
da de l’Institut del Teatre de 
Barcelona; Diari d’una milici-
ana, de l’Aula de Teatre de la 
UB, i El monòleg del perdó, un 
text d’Enric Casasses.

També hi haurà l’estrena 
a Catalunya de La poma de 
Newton, de la companyia 
valenciana Patrícia Pardo. No 
hi faltarà el teatre musical, 
amb Sing song swing, ni la 
sàtira política, amb L’Edit-
to Bulgaro. Els diumenges 
d’octubre a novembre tindrà 
lloc el cicle familiar Teatre 
Per a Tots, amb espectacles 
com el del Mag Lari. “No 
l’anomenem infantil per-
què també té interès per als 
acompanyants”, diu Marta 
Garolera, des de programa-
ció. Val a dir que dos dels 
espectacles programats 
pel final de temporada, els 
del 12 i 13 de desembre, es 
posposen pel gener perquè 
coincideixen amb el festival 
Julius de curtmetratges. El 
Cineclub Vic és l’altra entitat 
que, juntament amb Ventall 
Teatre, gestiona la programa-
ció cultural de l’ETC des que 
l’Ajuntament es va fer càrrec 
de l’espai, antic Centre Cul-
tural de La Caixa. 

Vic
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Humor àcid i violència. Aquests són dos 
dels ingredients d’El tinent d’Inishmore, 
l’obra que Ventall Teatre estrena aquest 
cap de setmana en tres sessions a l’ETC. La 
companyia vigatana torna amb una produc-
ció pròpia al cap de dos anys de Les troianes 
d’Eurípides en versió de Michael Vinaver, 
la seva darrera producció. Ara ho fa amb 
un text impactant del dramaturg i cineasta 
anglès Martin McDonagh, dirigit per Jordi 
Arqués, que la defineix com “un vodevil 
modern”, fill de la cultura 
televisiva i del còmic. 

Si s’explica que dos dels 
referents de l’autor són 
Quentin Tarantino i Monty 
Python s’entén millor per 
on van els trets –mai millor 
dit– en aquesta obra, que 
va arribar a ser rebutjada 
pels teatres de Londres quan es va estrenar, 
l’any 1999. L’acció se situa en la Irlanda 
rural als anys 90, en el moment en què la 
lluita armada de l’IRA és qüestionada i, 
de fet, acaba amb els Acords de Divendres 
Sant de 1998. El protagonista, o si més no el 
desencadenant de l’acció, és Padraic (Jacob 
Valltramunt), un individu mig terrorista 
mig psicòpata que torna a casa quan el 
seu pare li truca per dir-li que el seu gat 
està malalt. A partir d’aquest fet absurd 
es desencadena una autèntica espiral de 
violència i episodis sagnants que acaba amb 
uns quants cadàvers a l’escena. “Hi ha una 
crítica implícita a la violència, des de la 
pròpia violència... es qüestiona fins a quin 
punt es pot aconseguir res amb aquest sis-
tema”, diu Jordi Arqués. L’actor i director 
tenia clar des de feia temps que volia posar 

en escena aquest text, i que si ho feia havia 
de ser amb la gent de Ventall Teatre. “Passa 
poques vegades que llegeixis un text i vagis 
veient qui és cada un dels personatges”, 
explica. Així, a més de Jacob Valltramunt, 
integren el repartiment Guillem Balart, 
Josep Font, Ferran Colom, Carles Font, 
Lluís Bové i Pere Puig, i un únic perso-
natge femení, que interpreta la cantant 
Núria Graham. El text demana “una noia 
jove, que canta... i de seguida ho vaig tenir 
clar”, diu Jordi Arqués. Núria Graham, que 
també havia fet cursos de formació teatral, 
se situa en alguns moments al marge de 

l’escena i, amb la guitarra, 
interpreta cançons tradici-
onals irlandeses, com Dying 
rebel, un himne de la lluita 
irlandesa, en una versió 
pròpia. “És un luxe comptar 
amb ella”, diu Arqués. 

El director admet que 
l’obra causa un impacte 

en els espectadors per l’absurditat dels 
seus personatges, capaços d’estimar fins la 
bogeria un gat i, al mateix temps, torturar 
un home. “Hi connectarà sobretot el públic 
més jove”, explica. En la posada en escena, 
Arqués ha tingut molt en compte els ele-
ments cinematogràfics del text: “Utilitza un 
llenguatge molt visual, i nosaltres intenta-
rem que el públic tingui les mateixes sen-
sacions, però en teatre”. A part de les tres 
sessions d’aquest cap de setmana a l’ETC, 
Ventall Teatre creu que l’obra pot tenir més 
recorregut, i no descarta la possibilitat de 
girar per altres escenaris. 
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Ventall Teatre estrena divendres ‘El tinent d’Inishmore’

Humor negre i terrorisme
Els actors de Ventall Teatre, en un assaig d’‘El tinent d’Inishmore’, aquest dimecres

Escènic obre 
el segon curs 
de formació 
teatral amb un 
nivell avançat

Vic
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Escènic Vic, el centre de 
formació teatral que des de 
l’any passat funciona a la 
seu de l’Institut del Teatre, 
està a punt d’obrir el segon 
curs per a alumnes de 4 a 
16 anys i adults, i la novetat 
d’un nou nivell avançat, el 
Laboratori, que s’adreçarà a 
alumnes que ja tinguin expe-
riència prèvia a l’escenari. 
Fins dilluns està oberta la 
preinscripció, i des de llavors 
fins al 24 de setembre el 
període de matrícula. El curs  
passat, prop d’un centenar 
d’alumnes van fer formació 
teatral de base a Escènic Vic, 
amb actors osonencs com a 
professors. 

Durant aquesta temporada, 
d’octubre a maig, s’oferiran 
cursos d’iniciació al teatre 
(fins a 12 anys), teatre jove 
(de 12 a 16), en cinc grups. 
També hi ha les modalitats 
destinades a adults, els cur-
sos de teatre musical i entre-
nament actoral a partir de 
17 anys. Els nous laboratoris 
pretenen “anar més lluny” i 
crear grups de treball “amb 
gent que es dedica al teatre o 
s’hi vol dedicar”. N’hi haurà 
un de teatre musical i un 
altre de teatre de text i gest. 
“Teníem ganes de fer-ho per 
barrejar disciplines, des del 
teatre a la música, la dansa o 
també la filosofia”, diu Jordi 
Arqués, que juntament amb 
Antoni Font i Marian Toril 
formen l’equip de pedagogs 
d’Escènic.

EN SORTIRAN OBRES 

Des d’aquests laboratoris 
es buscaran sinergies amb 
l’Escola d’Art –on s’imparteix 
Batxillerat d’Arts Escèni-
ques– i no es descarta que en 
puguin sortir també produc-
cions concretes, espectacles 
que es posin en escena a final 
de curs. Aquest any, cinc 
actors sorgits d’Escènic s’han 
presentat a les proves per 
accedir als estudis superiors 
de l’Institut del Teatre, a 
Barcelona, i quatre han apro-
vat. “És un èxit, però no fem 
els cursos només per crear 
professionals, considerem  
que el teatre és una eina 
educativa de primer ordre. 
L’oferta formativa d’Escènic 
és paral·lela a la que impar-
teix l’Institut del Teatre de 
Vic, centrada en el Postgrau 
de Teatre i Educació, que 
enguany arribarà a la novena 
edició. 

Els referents de 
l’autor són el cine 
de Tarantino i els  
Monty Python

El tinent d’Inishmore. Divendres 12 i 
dissabte 13 de setembre, 2/4 de 10 vespre. 
Diumenge 14 de setembre, 6 tarda. Espai 
ETC, Vic. 


