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Xevi Freixa

Feia temps que Gerard Guix 
donava voltes a un text que 
relacionés Ricard III de Sha-
kespeare amb les matances 
a instituts perpetrades per 
adolescents. Un dels actors 
de la companyia internacio-
nal Jogijo va llançar aquesta 
idea a l’escriptor vigatà 
durant una gira. I d’aquí n’ha 
acabat sortint Ricard de ter-
cer, que s’estrena dissabte a 
les 10 del vespre a la 9a Mos-
tra del Laboratori Tísner.

Guix ha triat com a com-
panys de projecte la directora 
vigatana Montse Rodríguez, 
cofundadora de CorCia Tea-
tre, i l’actor barceloní Quim 
Àvila. S’aixopluguen sota la 
companyia À trois teatre, 
que han creat per preparar 

Ricard de tercer i pot tenir 
continuïtat vista la bona 
entesa treballant. S’han pre-
sentat a les xarxes amb diver-
ses fotos inspirant-se en una 
de les escenes de banyera del 
film Dreamers, on els tres 
protagonistes lluiten contra 
el sistema.

“Ricard III és un rei dèspo-
ta, deformat, que ningú vol, 
i la seva manera de treure 
tot això és amb la violència”, 
explica Guix. A Ricard de 
tercer, “un adolescent que 
se sent desplaçat descobreix 
per casualitat el personatge 
de Shakespeare i es va trans-
formant en dolent, manipu-
lador...”. L’obra és producte 
d’un treball amb improvi-
sacions entre la directora, 
l’actor i el dramaturg, que és 
la manera de treballar que 
li agrada a Guix, més que 
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D’esquerra a dreta, Àvila, Rodríguez i Guix imitant l’escena de ‘Dreamers’

“escriure textos des de casa”.
Treballar d’aquesta manera 

alenteix el procés però els 
permet provar tot el que pre-
senten. Van començar el pro-
jecte al gener i el Laboratori 
Tísner del Centre Cívic Cot-
xeres Borrell de Barcelona 
els ofereix un espai per a les 
seves creacions, igual que a 
altres companyies, ja que és 
car llogar un espai per assajar 

durant tant de temps. D’en-
tre les companyies residents 
del centre, els han selecci-
onat per representar-se a la 
mostra. I al maig també van 
guanyar el Croquis_Bcn de 
l’obrador de la Sala Beckett, 
on podran presentar l’obra 
durant aquesta tempora-
da. També han començat a 
emparaular bolos per moure 
l’obra per altres sales.

Gerard Guix i Montse Rodríguez, membres de 
la companyia que passarà per la Sala Beckett

Neix À trois teatre

‘Acorar’ arriba a 
Torelló després 
de dos anys d’èxit

Torelló Acorar, l’èxit de la 
companyia mallorquina Pro-
duccions de Ferro, arriba al 
Teatre Cirvianum de Torelló. 
Protagonitzat i escrit per 
Toni Gomila, fa dos anys que 
es representa i ha guanyat el 
Premi Serra d’Or. Reflexiona 
sobre la identitat col·lectiva 
i es podrà veure dissabte a 
les 9 del vespre. Per diumen-
ge, s’ha programat Pedra a 
pedra, teatre d’objectes per a 
públic familiar que arriba de 
Castelló i es representarà a 
les 6 i les 7 de la tarda.

Judit Saula torna 
a ‘casa’ amb un 
muntatge infantil

Sant Bartomeu del Grau 

Judit Saula, actriu amb arrels 
a Sant Bartomeu, i Gemma 
Martínez porten aquest 
diumenge al casal del poble 
l’espectacle Fins al final, que 
han creat i interpreten elles 
mateixes. L’obra, recomana-
da a partir de 13 anys, comp-
ta amb la col·laboració d’Alba 
Florejachs i començarà a les 
7 de la tarda. Retrata dues 
desconegudes que es troben 
per casualitat i acaben en 
una lluita per arribar a un 
lloc incert. 

‘Doble’ Mag Lari  
i Gallaret Teatre, 
a l’ETC de Vic

Vic L’espectacle del Mag Lari 
és un dels plats forts del cicle 
familiar de l’ETC de Vic. Es 
podrà veure diumenge a les 
6 de la tarda i, degut a l’èxit, 
en una segona sessió a les 8 
del vespre. Aquest cap de set-
mana, l’ETC també ha pro-
gramat l’últim muntatge del 
grup osonenc Gallaret Tea-
tre, la comèdia de creació La 
guerra de l’Alfons. Ambienta-
da al Vic de la Guerra Civil, 
es representarà dissabte a 
2/4 de 10 del vespre, i el 10 
d’octubre es farà al Casino.

Segona funció  
del vodevil festiu 
de Calldetenes

Calldetenes Després de 
posar punt i final al gruix 
d’actes de la festa major, 
Calldetenes encara arrossega 
alguna proposta en el marc 
de la gresca com el vodevil 
del grup de teatre local, 
L’Espardenya Teatre, que 
es va estrenar diumenge. Es 
tracta d’El més feliç dels tres, 
d’Eugène Labiche. La segona i 
última funció serà aquest dis-
sabte a 2/4 de 10 del vespre a 
l’Auditori-Teatre. L’obra està 
dirigida per Jaume Parramon 
i hi prenen part vuit actors.

Serà una de les poques ocasions per veure ‘El bufó místic’, la seva nova obra de teatre tel·lúric

Albert Vidal torna a Vic per 
presentar espectacle a L’Atlàntida
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El personatge de la màscara amb l’actor i pedagog Jacques Lecoq, amb qui Albert Vidal es va formar

Vic

Xevi Freixa

Una taula vestida de negre 
és l’únic element que hi ha 
sobre l’escenari. Foscor. Una 
mà mig encarcarada surt de 
darrere el moble. Després 
l’altra, i finalment un actor 
amb màscara vestit amb una 
mena de túnica blanca. “De 
petit, quan em preguntaven 
què volia ser de gran”, diu 
el personatge, “sempre con-
testava: actor de cine mut”. 
Sona un projector i de fons 
apareix una imatge de l’actor 
i pedagog Jacques Lecoq.

És un moment d’El bufó 
místic, l’espectacle d’estre-
na que Albert Vidal porta a 
L’Atlàntida aquest dissabte 
a 2/4 de 9 del vespre. El 
muntatge té moments auto-
biogràfics, com la formació 
de Vidal a París amb Lecoq, i 
en algun moment l’actor, que 
ha estrenat bona part dels 
seus espectacles a Vic, la seva 
“ciutat d’adopció”, porta la 
màscara per fer un personat-
ge que explica la seva vida. 
L’argument gira entorn del 
príncep dels sentits que es 
converteix en bufó místic, 
dues paraules que semblen 
“contradictòries”, matisa.

Vidal continua amb el seu 
teatre tel·lúric, que té en 
compte les energies de la 
naturalesa i “juga amb l’ener-
gia dels espectadors, cadas-

cun està emetent unes ener-
gies electromagnètiques que 
influeixen en el cos tel·lúric 
de l’actor”, diu. Tot combinat 
amb música, efectes especi-
als i projeccions d’imatges i 
vídeos, inspirades en el fet 
que la gent en comparteixi a 
les xarxes, que a Vidal li ha 
interessat teatralment.

“És un treball molt exigent 
i m’atreveixo a dir que hem 
arribat teatralment a un 
gran privilegi”, assegura l’ac-
tor, que diu que “hi ha més 
de 100 focus penjats, està 

mesurat fins al mil·límetre 
com va canviant l’energia del 
que s’està construint...”. De 
manera que és “un espectacle 
únic i no hi haurà ocasió de 
tornar-lo a veure fàcilment”, 
ja que li suposa “un gran 
esforç per arribar a la facili-
tat”. És aquí on creu que han 
d’arribar les grans obres d’art 
tot i tenir una complexitat al 
darrere. D’altra banda, decla-
ra: “Per mi el motiu principal 
de fer un espectacle és donar 
felicitat i coneixement a tra-
vés de la ficció”. 

La temporada passada, 
Vidal va estrenar a Vic un 
muntatge maratonià de cinc 
hores per commemorar el 
centenari de l’Institut del 
Teatre. La peça, que repassa-
va els seus 40 anys de trajec-
tòria, s’havia d’adaptar per 
estrenar-se ara a L’Atlàntida. 
S’ha reduït a dues hores, 
però en comptes de ser una 
adaptació ha acabat prenent 
una nova dimensió i anant 
més enllà després de fer un 
treball col·lectiu amb l’equip 
tècnic des del setembre.


