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La particular versió titellaire de ‘La venganza de Don Mendo’ a càrrec de la companyia El Espejo Negro

Els titelles d’El Espejo Negro, al Cirvianum

Volta el món i...

‘La venganza de Don 

Mendo’. Cia. El Espejo 

Negro. Teatre Cirvi-

anum. Dissabte, 8 de 

novembre de 2014. 

Torelló

Carme Brugarola

La venganza de Don Mendo 
ha voltat molt món. És una 
obra que fa pràcticament 
un segle que es representa. 
Aquesta astracanada, gènere 
inventat per l’autor de la 
comèdia, Pedro Muñoz Seca, 
dóna joc per reinventar-se 
sense abandonar l’esperit 
transgressor de sàtira, que en 
el seu moment anava dirigi-
da al drama romàntic. 

Els titelles d’El Espejo 
Negro, sota la direcció d’Án-
gel Calvente, n’han fet una 
adaptació astracanada, on 
hi ha ironia, humor, sàtira 
i provocació. Acabada la 
funció ningú es movia de la 
butaca fascinats pel treball 
minuciós, fet amb rigor, en 
certs moments minimalista... 
la gent aplaudia i aplaudia 
i cansats de sortir a saludar 
un titellaire, com qui mou 
una marioneta, ens diu: va!, 
a casa, com si fos una astra-
canada més de la comèdia. El 
Espejo Negro és una compa-
nyia que ja té 25 anys de vida 
i els espectacles de Calvente 
han aconseguit més d’un 
premi. Estan acostumats a 
deixar el públic bocabadat. 
Si Pedro Muñoz Seca aixe-
qués el cap, hauria gaudit 
d’aquesta nova versió d’El 
Espejo Negro, La venganza 

de Don Mendo, del segle 

XXI, una història d’embolics 
amorosos ambientada en el 
regnat d’Alfonso VII portada 
a l’escena amb una excel·lent 
interpretació dels manipu-
ladors dels titelles. Calvente 
fa l’ullet a l’espectador, tren-
cant la trama amb cançons, 
músiques conegudes, intro-
duint subtilment temes d’ac-
tualitat tals com la corrupció, 
tot plegat amenitzat pel nos-
tre Rahael. Van gaudir d’una 
vetllada ben entretinguda.  

La Fundació La Farga 
entrega els quarts 
premis d’escultura

Vic La Fundació La Farga ha 
entregat la quarta edició dels 
premis d’escultura en petit 
format, destinats a alumnes 
de l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny de Vic. La condi-
ció principal per als partici-
pants és que l’escultura ha de 
tenir el coure com a matèria 
essencial. El primer premi 
(600 euros) va correspondre 
a Mariona Piris per Capoll, 
una peça que té aquesta for-
ma i simbolitza les persones 
que són víctimes d’un blo-
queig: tancar-se en el capoll 
d’un mateix esdevé el primer 
pas per trobar una sortida i 
avançar. El segon premi (400) 
va ser per a Enric Torras, per 
la peça Molins de vent, ele-
ment que per a l’artista sim-
bolitza el moviment constant 
i l’evolució. Al certamen hi 
van participar 15 alumnes. 


