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‘Plaga’ teatral osonenca
Cinc osonencs passen les proves de diferents modalitats de l’Institut del Teatre de Barcelona

Vic

Xevi Freixa

Els altres alumnes de l’Insti-
tut del Teatre de Barcelona 
els fan la broma que són com 
una plaga perquè estan a 
totes les modalitats: teatre 
de text, musicals, dramatúr-
gia i escenografia. Així ho 
expliquen els cinc estudiants 
d’Osona que aquest any han 
passat les proves d’accés del 
centre d’estudis superiors 
d’art dramàtic. Ho comenten 
tot fent el cafè altre cop a 
casa, després d’una primera 
setmana de classes prepara-
tòries abans d’iniciar el curs.

D’entre els sis aspirants 
osonencs, cinc han superat 
les proves. Tots han passat 
per grups de teatre amateur 
de la comarca, alguns també 
per companyies professio-
nals. La majoria han estudiat 
a Escènic Vic (l’antic centre 
de l’Institut del Teatre a Oso-
na) i han cursat el Batxillerat 
escènic a l’Escola d’Arts i 
Oficis, tret de Clàudia Serra, 
que va fer l’artístic i serà una 
dels 10 alumnes d’esceno-
grafia dels 13 que s’hi van 
presentar, segons dades de 
l’Institut del Teatre. 

“Som la millor promoció 
de l’Escola d’Arts”, bromeja 
el torellonenc Dobrin Pla-
menov, que una hora abans 
de tancar les inscripcions va 
decidir canviar-se a drama-
túrgia i direcció i ara és un 
dels 12 seleccionats d’entre 
30 inscrits. Pel que fa a inter-
pretació, de 211 persones, 
n’han quedat 48. D’Osona, hi 
ha Abel Reyes i Alba Riera, 
que faran la modalitat de 
text, i Laura Domènech, que 
després de dos anys d’estudis 
de doblatge començarà l’es-
pecialitat en musicals.

Domènech primer volia fer 
cine, llavors només doblatge 
i finalment, després de veure 
l’obra Barcelona, amb Míri-
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Dobrin Plamenov, Clàudia Serra, Laura Domènech, Abel Reyes i Alba Riera

am Iscla i Emma Vilarasau, 
va decidir fer les proves de 
l’Institut del Teatre. Per un 
altre cantó, hi ha qui, com 
Reyes, sempre ho ha tingut 
clar o qui, com a Serra, li 
agradava el mundillo però no 
s’hi veia professionalment. 
Així que va decidir estudiar 
escenografia, que ja havia 
provat durant el Batxillerat 
i que de fet li ve de família. 
Una visió diferent és la de 
Riera, a qui els seus pares 
volien fer estudiar “una 

carrera normal” però no l’hi 
venia de gust: “No tenia gens 
clar si presentar-me a les 
proves, hauria fet Magisteri”. 
En aquest sentit, Plamenov, 
que es veia incapaç de fer 
una carrera no relacionada 
amb el teatre, creu que “tre-
ballarem tots”, en algun altre 
àmbit, bromeja, “però si no 
estudies el que t’apassiona...”.

Per preparar les proves, 
Riera recorda que solien 
estudiar plegats a la biblio-
teca: “Ens ho hem preparat 

bastant junts”, diu. “I bastant 
just”, matisa Reyes. També 
van tenir el suport algun dia 
de mestres de l’Escènic, tot i 
que no van cursar el taller de 
preparació per a les proves 
que s’havia ofert algun altre 
any. Haver passat la selecció 
no els ha semblat difícil: 
“No buscaven un crack sinó 
algú que se sàpiga adaptar”, 
comenta Riera. “Era com un 
càsting”, ho compara Plame-
nov. Un càsting per buscar 
“el prototip d’alumne que els 
interessa”. 

DECIMALS EN L’ART?

I l’art és pot examinar o 
mesurar?, els demanem. Ser-
ra creu que passar les proves 
“depèn molt dels criteris 
dels professors”. Igualment, 
Domènech diu que és “sub-
jectiu”. També expliquen que 
moltes notes tenien força 
decimals i no entenen com 
s’ho fan els examinadors per 
trobar-hi centèsimes. El que 
els va semblar difícil van 
ser les fases de les proves, 
llargues i passant tota una 
setmana allà. “És esgotador 
psicològicament”, diu Serra, 
a qui a un examen d’esce-
nografia li donaven “cinc 
minuts per esbós i no el podi-
es acabar”. 

Al final, han superat la 
selecció després d’anècdotes 
com la lesió de Domènech 
fent l’espagat abans dels 
exàmens o la dificultat de 
Reyes per fer el contratemps 
a la prova de música. Riera 
i Domènech encara li recor-
daven mig rient fent el cafè i 
picant ritmes amb les mans. 
Alguns aniran a viure junts 
aquest primer curs, seguint 
la dinàmica de preparar-s’ho 
en grup, enviar un dels mem-
bres a consultar les notes 
dels altres i, en definitiva, 
ser la plaga de Vic a l’Institut 
del Teatre de Barcelona.

Continua amb el postgrau de Teatre i Educació, un cicle teatral i els cursos d’Escènic Vic

L’Institut del Teatre de Vic obre el curs

Vic

X.F.

L’Institut del Teatre de Vic 
arrenca la temporada preci-
sament aquesta setmana amb 
l’espectacle S & S. El centre 
obre el curs amb un incre-
ment del nombre d’alumnes 
en el postgrau de Teatre i 
Educació: de la vintena a la 
cinquantena d’estudiants. 
També continua el cicle de 

teatre dels dijous, encara que 
no caigui sempre en aquest 
dia de la setmana, i s’hi 
encetaran una companyia de 
dansa-teatre, cursos de pre-
paració per a les proves de 
l’Institut del Teatre i, ja de 
cara a l’estiu, cursos de nivell 
avançat. D’altra banda, el 
centre també comptarà amb 
els cursos de l’escola de for-
mació teatral Escènic Vic.

La temporada de l’Institut 

s’inaugurarà aquest diven-
dres i aquest dissabte amb 
l’espectacle S & S, un reality 
dance creat i interpretat per 
Joan Maria Segura i Jaume 
Sangrà. El muntatge, que 
es representarà a les 9 del 
vespre, ha sorgit del Viver 
d’Investigació i Creació amb 
residència a Vic i porta per 
títol les inicials dels cognoms 
dels ballarins-actors justa-
ment perquè s’han inspirat 

en la seva vida real.
“Un reality dance és una 

nova tipologia d’espectacle 
que juga amb la vida perso-
nal, records, vivències i músi-
ca dels intèrprets”, explica 
el director del centre, Carles 
Salas. En el cas de S & S, es 
gira entorn de temes com la 
sexualitat, l’amor i la mort. 
El gènere va néixer de la mà 
del mateix Carles Salas i Pas-
tora Villalón, que han donat 

suport al muntatge.
La programació de l’Insti-

tut continua el 25 d’octubre 
amb un espectacle de circ-
teatre de cara a un públic 
familiar. Ja al novembre, es 
representaran El diari de 
Martina, que s’ha fet con-
juntament amb VicDones; 
El cargol, de la companyia 
Jules et Jin, i al desembre es 
tancarà la primera part de 
la temporada amb Paraules 
encadenades, dirigit per 
Gerard Iravedra. Es tracta, 
com sempre, d’espectacles 
de petit format vinculats a 
l’Institut del Teatre. El redu-
ït pressupost no permet pro-
gramar-ne més.

La Universitat 
de Vic inaugura 
l’Espai Vernis

Vic Aquest divendres, a les 
12 del migdia, tindrà lloc 
el bateig oficial de l’Espai 
Vernis, la sala d’exposicions 
del campus de Miramarges 
de la Universitat de Vic, que 
a partir d’ara pren el nom 
d’aquest pintor vigatà, que 
durant 28 anys va ser pro-
fessor d’Educació Artística, 
primer a l’Escola de Mestres 
i després a la Facultat d’Edu-
cació, Traducció i Ciències 
Humanes. La primera exposi-
ció serà una mostra pictòrica 
del mateix Vernis, que serà 
itinerant.

Medina presenta a 
Vic ‘El parlar d’una 
família vigatana’

Vic El filòleg i escriptor viga-
tà Jaume Medina presenta 
aquest divendres, a les 7 del 
vespre al Temple Romà, el 
llibre El parlar d’una família 
vigatana, un exhaustiu estu-
di filològic sobre el català, 
amb dos volums de gairebé 
800 pàgines, desplegat reco-
llint la manera de parlar de 
la seva pròpia família (vegeu 
EL 9 NOU de 5 de novem-
bre). La presentació anirà a 
càrrec de Just Palma, amb 
les intervencions de Ramon 
Solsona i Pere Puig.

Sílvia Fernández 
ambienta a Vic una 
novel·la de bandolers

Vic Sílvia Fernández (Sant 
Jordi de Cercs, 1983) pre-
senta aquest dissabte a Vic 
la seva primera novel·la, La 
veu del pedrenyal (Editori-
al Sunya). Es tracta d’una 
novel·la que aborda el feno-
men del bandolerisme i que 
està ambientada a la histò-
rica vegueria de Vic entre 
1600 i 1610. L’acte tindrà lloc 
a la Biblioteca Joan Triadú, a 
les 12 del migdia, i comptarà 
amb la introducció del poeta 
Anton Carrera.


