
PROJECTE INNOVADOR mitja dotzena de centres públics produiran «vilafranca (un dinar de Festa major)», l’obra que tanca la trilogia sobre
la catalanitat de jordi casanovas. el projecte presenta la inhabitual col·laboració d’un conjunt d’equipaments que permetrà posar dempeus
una peça de gran format que farà un mínim de dinou actuacions en els escenaris implicats. al Kursaal s’hi podrà veure del 27 al 29 de març
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El teatre Kursaal de Manresa
serà el sisè i darrer escenari de la
gira d’estrena de l’espectacle Vi-
lafranca (un dinar de Festa Major),
una obra que presenta la singula-
ritat de ser la primera que neix de
la unió del col·lectiu Els Teatres
Amics. El muntatge que tanca la
trilogia sobre la identitat catalana
del director i autor Jordi Casano-
vas s’estrenarà el 19 de febrer a la
ciutat que dóna nom al títol –ca-
pital de la cultura catalana del
2015– i farà estada posteriorment
als cinc equipaments de la xarxa:
el Teatre Atlàntida de Vic, l’Àtrium
de Viladecans, el Teatre Auditori de
Sant Cugat i el Teatre Auditori de
Granollers, a més del Kursaal.

La creació teatral de gran format
és patrimoni dels centres públics
ubicats a Barcelona, les grans pro-
ductores i els principals festivals es-
cènics del país. La suma de recur-
sos dels cinc centres esmentats s’a-
fegeix a aquest panorama amb
una fórmula inexplorada fins al
moment que assegura la posada
en escena d’una peça amb onze
actors, una xifra inusual als nostres
dies, i la realització de dinou ac-
tuacions. El recorregut de Vila-
franca (un dinar de Festa Major)
segurament tindrà continuïtat
amb més bolos pel país, segons
van apuntar ahir els responsables
del projecte, i podria recalar en al-
gun teatre de Barcelona, si bé so-
bre aquest aspecte van negar que
hi hagi cap notícia.

La peça posarà punt final a la tri-
logia que Casanovas va iniciar
amb Una història catalana i Pàtria,
tot i que «fa molt temps que la te-
nia guardada al calaix i, de fet, ha-
via de ser la primera de les tres.
Però fins ara no s’han donat les cir-
cumstàncies adequades per fer-la»,
va apuntar l’autor. L’argument pre-
senta «una família com tantes n’hi
ha a Catalunya, no pas benestant
ni burgesa, sinó ben normal, que
es retroba per dinar el dia 30 d’a-
gost del 1999, diada de Sant Fèlix
i Festa Major a Vilafranca del Pe-
nedès. El pare està malalt i la res-
ta descobreix que el valor d’un ter-
reny de la seva propietat és supe-
rior a l’esperat. A partir d’aquí,
ens podem preguntar com és que

un grup feliç s’afebleix i es trenca».
L’ambició marca un projecte

que arrenca amb un repartiment
ple de cares conegudes de l’esce-
na catalana: Marta Angelat, David
Bagés, Manel Barceló, Lluïsa Cas-
tell, Georgina Latre, Vicky Luengo,
Àurea Márquez, Marc Rius, Ma-
nuel Veiga, David Vert i Anna Yco-
balzeta. La cantant Anna Roig i el
seu grup, L’ombra de ton chien,
són els responsables de la banda
sonora d’una iniciativa que comp-
ta també amb David Bofarull (il·lu-
minació) i Sebastià Brosa (esce-
nografia).

La implicació del teatre Kur-
saal en el projecte, al marge de l’a-
portació econòmica final encara
per concretar, se centrarà en els re-
cursos que pugui prestar en be-
nefici del resultat final. «Els assa-
jos segurament es faran tan a prop
de Barcelona com es pugui, potser
a Viladecans, però la resta de tea-
tres anirem col·laborant en dife-
rents aspectes que vagin sorgint»,
va explicar Jordi Basomba, gerent
de l’empresa municipal Manresa-
na d’Equipaments Escènics. A tall
d’exemple, va apuntar que «potser
s’haurà de fer un vídeo promocio-

nal i ens n’encarregarem nosaltres
buscant algú del territori que ho
pugui realitzar».

La unió d’esforços dels cinc tea-
tres –la xifra actual d’un col·lectiu
obert a noves incorporacions–
s’havia circumscrit fins ara a qües-
tions logístiques. La producció de
Vilafranca és un pas endavant i ar-
riba després que Els Teatres Amics
hagin descartat fins ara altres pro-
postes que els havien arribat, va
apuntar Jaume Antich, responsa-
ble de l’Àtrium de Viladecans. Pre-
guntat sobre la possibilitat que el

grup repeteixi l’experiència amb
una periodicitat anual, va destacar,
sense descartar res, que «hem de
tenir en compte que gestionem di-
ners públics, i cal tenir-ne cura».

Vilafranca és la culminació d’un
projecte creatiu que tanca un tríp-
tic teatral que des del 2011 inter-
roga la realitat social i política del
país en uns temps d’intens debat
sobiranista. El tercer títol tracta «de
la història no escrita, dels silencis,
del que hi ha per sota», va apuntar
el director vilafranquí.

Casanovas també va afegir que
en cap moment va presentar el
projecte a algun teatre públic de la
capital catalana, on es van repre-
sentar les dues primeres peces de
la trilogia. «Sempre vaig pensar en
una producció com la que final-
ment es porta a terme», va afegir,
alhora que va comentar que «en el
teatre hi ha darrerament massa no-
tícies pessimistes, per això aques-
ta unió d’esforços és un apunt op-
timista». Les funcions de Manre-
sa s’inclouran en la programació
del primer semestre del 2015, i les
entrades es posaran a la venda en
els canals habituals en data enca-
ra per determinar.
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El Kursaal signa amb Els Teatres Amics
la seva primera producció de gran format

L’equipament manresà acollirà el març la cloenda de la trilogia de l’autor Jordi Casanovas sobre la identitat catalana

Vilafranca del Penedès, 1978
Casanovas és un dels autors
més solvents i prolífics de l’es-

cena catalana, amb títols tan aplau-
dits en el seu currículum com
City/Simcity, La revolució, Una histò-
ria catalana i Pàtria. El desembre arri-
barà al Teatre Lliure Ruz/Bárcenas,
una peça que ja s’ha vist al Festival
Temporada Alta. Casanovas també
va engegar la sala Flyhard al barri de
Sants, convertida en un dels espais
emblemàtics de l’escena indepen-
dent de Barcelona,  però fa poc es va
separar del projecte.

Vilafranca del Penedès
Del 19 al 22 de febrer 4 funcions
Vic
Del 27 de febrer a l’1 de març3 funcions
Granollers
Del 6 al 8 de març 3 funcions
Sant Cugat del Vallès
Del 13 al 15 de març 3 funcions
Viladecans
Del 20 al 22 de març 3 funcions
Manresa
Del 27 al 29 de març 3 funcions

Generositat contra austeritat
La crisi ha obligat teatres i compa-
nyies a idear espectacles amb un re-
partiment reduït. Per a aquest mun-
tatge, però, s’aposta pel gran format,
en contra dels temps actuals.

Un calendari que es pot ampliar
Quatre funcions a Vilafranca i tres a
la resta de teatres, inclòs el Kursaal
de Manresa, garanteixen un bon re-
corregut a l’obra, a part de més bolos
i de fer estada a Barcelona.

jordi casanovas
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Vilafranca se suma en la seva
condició de capital cultural de
Catalunya 2015 al projecte
del grup Els Teatres Amics

Casanovas dirigirà un elenc
amb noms com Lluïsa Castell,
Àurea Márquez, David Bagés,
Manel Barceló i Marta Angelat

La peça explica la degradació
d’una família que veu perillar
la seva estabilitat en un dinar
de festa major a Vilafranca

Jordi Casanovas ordena el grup d’actors per a la foto, ahir al migdia al jardí de l’Ateneu Barcelonès
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