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‘El tinent d’Inishmore’, 

de Martin McDonagh. 

Ventall Teatre. Direcció: 

Jordi Arqués. Espai ETC 

de Vic. Dissabte, 13 de 

setembre de 2014.   

Vic

Carme Rubio

El dramaturg anglès Mar-
tin McDonagh va estrenar 
aquesta obra l’any 1999, 
ambientada en la lluita 
d’Irlanda del Nord a la dèca-
da dels noranta. Aquest any 
el país es trobava immers en 
el procés de pau que volia 
acabar amb la violència 
extrema i els atemptats que 
havien causat tantes vícti-
mes. L’exèrcit de l’Ulster, 
qualificat sovint de terroris-
ta des de la banda anglesa, es 
dividia en nombroses facci-
ons cadascuna de les quals en 
reivindicava l’autenticitat. 
A partir d’aquesta situació, 
l’autor va crear una obra 
impactant que es caracteritza 
per la fusió entre la màxima 
brutalitat i l’humor corrosiu, 
un estil plenament gore, amb 
clares influències del món 

del cinema –Tarantino– i del 
còmic. Els personatges són 
individus solitaris, tancats 
en ells mateixos i coent-se en 
les seves dèries, creences i 
contradiccions més pregones. 
Formen un conjunt d’éssers 
que viuen lluny de tot, al cos-
tat de carreteres per on no 
passa mai cap cotxe. L’obra 
escenifica la tortura barre-
jant comentaris banals, la 
transgressió dels manaments 

més fonamentals, com el res-
pecte als pares, enmig d’un 
diàleg divertit o l’esquarte-
rament d’un cos com si ens 
trobéssim comprant carn en 
una botiga.  

Ventall Teatre ha accep-
tat el repte de representar 
aquesta obra d’envergadura 
i ho ha solucionat amb una 
bona dosi de professiona-
litat. La direcció de Jordi 
Arqués és molt efectiva i 

condueix els personatges a 
representar cada escena com 
si fos una unitat tancada i 
plena en ella mateixa. Comp-
ta amb la solera d’actors tan 
experimentats com Josep 
Font, perfectament compe-
netrat amb el seu personatge, 
així com Guillem Balasc, que 
fa una magnífica interpreta-
ció d’un jove de la localitat. 
També sobresurten les actu-
acions de Jacob Valltramunt, 
que personifica la bogeria 
fanàtica i absurda, i de Lluís 
Bové, molt convincent, tots 
ells molt ben emparats per 
la resta d’intèrprets. El grup 
compta amb la participa-
ció de l’esplèndida cantant 
Núria Graham, que aporta 
presència, tot i la manca de 
taules escèniques, que haurà 
d’anar adquirint. En conjunt, 
l’obra és un bon exemple de 
tot el que pot donar aquesta 
companyia formada a Oso-
na que ha tingut el mèrit 
de sobreviure a les males 
èpoques i renàixer en bona 
forma. Grups com aquest 
mereixen el suport cultural 
de la ciutat de manera que 
se’ls pugui garantir una pro-
gramació continuada.

Ventall Teatre ha tornat a l’escena amb ‘El tinent d’Inishmore’, a l’espai ETC

Borratxera d’humor sagnant
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Un moment de l’espectacle, carregat de brutalitat i humor corrosiu

Taller de música en 
família, a l’Escola de 
Música de Torelló

Torelló L’Escola de Música 
de Torelló ha organitzat, amb 
motiu de l’inici del curs, un 
taller de sensibilització musi-
cal en família, que tindrà lloc 
aquest dijous a partir de les 5 
de la tarda al foyer del Teatre 
Cirvianum. El taller està pen-
sat per a nens de 4 i 5 anys, 
i serà a càrrec dels mateixos 
professors del centre. L’ob-
jectiu és que els infants facin 
els primers passos per apro-
ximar-se al ritme, la pulsació, 
l’expressivitat i les estructu-
res musicals. 

Cursos educatius i de 
fotografia, aquesta 
tardor a l’ACVic 

Vic L’ACVic, Centre d’Arts 
Contemporànies, posa en 
marxa aquesta tardor dos 
cursos adreçats al món edu-
catiu, sobre la creació a les 
aules d’espais d’exposició 
utilitzant el treball coo-
peratiu, a càrrec de Lluís 
Sabadell, i sobre el treball 
d’expressió a partir de les 
imatges, impartit per Emma 
Bosch. També es realitzarà 
un curs sobre fotografia gas-
tronòmica, a càrrec de Ferran 
Castrillo. 


