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ENTREVISTA ►  RUTH GARCÍA I MIREIA FERNÁNDEZ de la  c ía . e n g ru n a  te a t r e

«Amb emocions i poesia aconseguim 
superar fronteres i edats»

in

c.c .

Ruth Garcia i Mireia Fernández, en un recent assaig d’«B molinet màgic» a L’Estruch

ENGRUNA TEATRE

Una escena de «Codi Postal 00», ara en cartell al SAT!

Nascuda el 2006 
com a companyia de 
teatre familiar a la 
reerca d ’un llenguatge 
escènic propi, la 
sabadellenc Engruna 
Teatre presenta 
al SAT! (fins el dia 
19) Codi Postal 00, 
sobre el món de la 
correspondència.

CARLES CASCÓN

Elles són Ruth Garcia, Mireia 
Fernández i Núria Olivé però 
contesten l'entrevista les 
dues primeres ju s t abans d'un 
assaig a l'espai municipal 
L'Estruch, al carrer Sant Isidre. 
Els caps de setmana, entre el 
4  al 19 d ’octubre (dissabtes a 
les 17 .30h  i diumenges a les 
12.00h i 17.30h) fan tempo
rada al SAT! (Sant Andreu Tea
tre) de Barcelona.

‘ Des del principi, ia vostra sin
gularitat era que combinàveu 
diferents tècniques de tite 
lles, ombres xineses, objec
tes i vosaltres mateixes com 
actrius visibles en escena.
Sí, però ara la novetat a l’espec
tacle «Codi Postal 00» és que no 
parlem. Hi ha objectes, titelles, 
imatges però amb més poesia 
visual Els missatges arriben 
d ’una altra manera. És un repte, 
però d'altra banda ens ha per
mès internacionalitzar-ho.

Com ha estat el salt?
Ara el text es diu amb una veu 
en off. Com que està gravada, 
la vam fe r en euskera i vam 
fer una funció al País Basc 
que va anar molt bé. Quan 
ens venien a saludar es pen
saven que parlàvem euskera! 
Ara farem Bilbao, Vitòria, Sant 
Sebastià... i ens plantegem 
so rtir  per Europa. Es pot fer en 
qualsevol idioma.

El muntatge es va veure a 
L’Estruch. Tot gira al voltant 
de les cartes, la correspon
dència i la comunicació.
Sí, des del seu punt màgic. 
Avui dia estem  molt descon
nectats d 'aquest món i al

- públic e ls  encanta escriure, 
tocar... Al final e ls fem  escriure 
una carta i emportar-se’n una 
altra que ha escrit un altre 
espectador. És com connectar 
to ts  els pobles, fins i to t fora 
d'aquí. Alguns deixen l'adreça 
real i to t.

' Us moveu en la fina frontera 
entre teatre I realitat.
Un nen ens va preguntar una 
vegada: “ Però vosaltres sou

carteres de veritat? A mi m 'han 
d it que avui anava al teatre»... 
També fem escriure desitjós, 
sobre les pors... Som una ‘ofi
c ina ' una mica especial.

Més anècdotes emotives?
Tenim una història d ’una mare

que emigra, deixa el fill i manté 
una correspondència amb ell. 
Un del públic es va sentir iden
tifica t i va plorar.

Al teatre familiar cada cop es 
barregen més disciplines?
La tendència és fusionar-ho

to t: tite lles, música, imatge, 
actrius... Ara, per exemple, 
estem  assajant a L1 Estruch 
El m olinet màgic, basat en El 
molinet de sal, i que va ser el 
nostre primer muntatge com 
a companyia, el 2007 . Com 
que va funcionar molt bé i és 
molt agraït, l'hem  renovat i 
re-estructurat, té nou director 
i el presentarem el febrer al 
Tantarantana i abans farem 
funcions escolars. Doncs bé, 
ara portem un retroprojector 
i programes d'ordinador que 
‘d isparem ' nosaltres mateixes 
des de l'escenari (m 'ho ense
nyen des del portàtil].

Tot ho feu vosaltres?
Sí, i no amaguem els trucs, 
ens agrada que es vegi com 
ho fem. Hem hagut a apren
dre a fer de to t: programar, 
‘tira r’ músiques, enfocar una 
il·luminació...

Ja no porteu tècnics? No és 
arriscat controlar-ho tot des 
del mateix escenari?
Bé, amb e ls tècnic tampoc hi 
cabriem to ts  al cotxe riuen). 
Només una o deus vegades 
ha fa lla t però normalment to t 
funciona bé. I el tècnic també 
es pot equivocar.

Ha canviat molt aquesl Codi 
Postal 00»?
Ha progressat, ha ca iv ia t... 
L'hem adaptat als teatres a 
la italiana, que és el que ens 
trobem més. Al principi era 
més proper, fèiem entrar els 
grups nosaltres mateixes. Ara 
els acompanyem però no és 
com abans. La veritat es que 
és difícil mantenir un es pecta- 
cle intacte, la gràcia d'anar-lo

«Ara portem 
programes que 

llancem ’ nosalties 
des de l'escenari»

retocant és que està v i i ! Però 
també és un vici, no deixes de 
m illorar coses i arriba u i  punt 
que pots perdre el nord.

Veig molt feina, aquí
I tant. Sempre diem que és 
m olt injust que el teatre fami
liar tingui uns catxets més bai
xos que el d 'adu lts. To: s'ha 
de fer amb la mateixa qualita t. 
Això t'ha  d'agradar. Ens hi hem 
deixat m olt la pell. Però ens hi 
guanyem la vida.

Al públic Infantil tampoc se II 
pot ‘colar' tot, saben qu an els 
agrada.
Clar. I a vegades les obres que 
més t'han  marcat a la vic a, les 
més colpidores, són infantils. 
Rosa Díaz diu que als n e is  els 
pots parlar de to t. La qüestió 
és el «com» ho fas.

I al final, què perseguiu /osal- 
tres amb Engruna Teatre ?
No has de voler ser pedagò
gic i ensenyar què han d e fer i 
què no. o què han de pensar. 
Que disfrutin, que s 'enoc io - 
nin.

Artistes i entitats locals 
retran un homenatge 
a Montserrat Torruella

c. c.

L’Associació d'Am ics de 
l'Òpera de Sabadell. Joventuts 
Musicals de Sabadell i el Con
servatori local estan organit
zant un concert d ’homenatge 
a la mezzo-soprano Montse
rrat Torruella, morta d ’una 
fu lm inant m alaltia el passat 1

de ju lio l als 54  anys.
L'acte tindrà lloc el 6 de 

novembre - la  cantant saba- 
dellenca va néixer el 7 de 
novembre- al Teatre Principal 
i hi participaran més d ’una 
trentena de cantants que en 
algun moment van col·laborar 
amb Torruella o eren amics 
d 'e lla . Entre ells hi hauran

m olts dels antics cantaires de 
la Coral Belles Arts als anys 
80 , que es reuniran sota la 
batuta de Lluís Vila.

La intenció és retre-li un 
homenatge des del punt 
de vista personal i artístic, 
amb una gala austera, que 
reculli l'esperit d iscret de 
l’homenatjada.

Jordi Fité és l'encarregat de 
dirigir la gala, on no hi faltaran 
noms com Maria Hinojosa, 
Albert Casals. Xavier Mendoza, 
Carme Cusidó o Ezequiel Casa- 
mada, entre m olts altres. Les 
invitacions es podran recollir a 
partir del 15 d 'octubre (màxim 
2 per persona) ■

Montserrat Torruella


