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Un lloc indeterminat, una noia lligada en una 

cadira i un psicòpata. 

Qui és aquest segrestador? Per què l’ha capturat? 

Un mar de preguntes i respostes es desencadenen 

a l’escenari i de les quals mai sabem del cert fins a quin punt són veritat o no. Complirà el 

psicòpata la seva amenaça de matar la seva víctima?

La jove companyia Nunquam i Jordi Galceran recuperen el ‘Paraules encadenades’ gairebé 

20 anys després. Jordi Galceran n’ha fet una actualització i adaptació, de manera que un 

grup de nous talents sorgits de l’Institut del Teatre agafen el relleu de Jordi Boixaderas i 

Emma Vilarasau en un muntatge trepidant, amb un text adaptat pel mateix Galceran que 

es conserva absolutament vigent i colpidor. L’obra que va fer que el públic de Catalunya 

descobrís aquest gran dramaturg arriba modernitzada, amb dos actors joves que faran 

reviure els moments d’angoixa, mentides i estratègies d’un psicòpata i la seva víctima, i que 

portarà de nou aquesta història a un públic jove àvid de propostes diferents.

Galceran va trencar motlles a Catalunya apostant per un format gairebé 

desconegut al nostre teatre, el ‘thriller’. Avui, gairebé 20 anys després, 

la inquietud que provoca aquesta proposta segueix igual de viva.

Dilluns, 8 de desembre de 2014
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    PUBLICITAT Serveis 

L’Aula de Teatre de la UVic estrena ‘Cada dia importa’

Un espai per experimentar
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Un moment del muntatge, que es va representar divendres passat al Casino de Vic

teatral, aquest són les aules 
universitàries. En un context 
propici, fora de les exigènci-
es de la comercialitat, no hi 
ha límits per a la creativitat. 
En el teatre català n’hem 
tingut exemples destacats, 
com el de José Sanchís Sinis-
terra al capdavant de l’Aula 
de Teatre de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, cap 

a mitjans dels 80. 
L’Aula de Teatre de la UVic 

va presentar divendres al 
Casino de Vic una d’aquestes 
criatures escèniques que 
troben en l’hàbitat univer-
sitari el seu espai ideal per 
créixer: Cada dia importa. 
Un muntatge que transita 
entre la frontera del text i 
la improvisació, del teatre 

‘Cada dia importa’. Aula 

de Teatre de la UVic. 

Casino de Vic. Diven-

dres, 5 de desembre de 

2014. 

Vic

J.V.

Si un espai està obert a l’ex-
perimentació, en el món 

Acaben la restauració 
del cens municipal de 
Gurb de l’any 1857

Gurb L’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de 
Barcelona ha culminat la res-
tauració del Cens Municipal 
de Gurb de l’any 1857, con-
tingut en dos volums. S’han 
restaurat els blocs, desinfec-
tat els llibres, s’ha netejat, 
s’han reaplanat els fulls i 
consolidat estrips, de forma 
que els llibres han tornat a 
quedar a disposició d’estu-
diosos o de veïns a l’Arxiu 
Municipal.

Tavèrnoles completa 
la redacció del Mapa 
de Patrimoni Cultural

Tavèrnoles La Diputació 
de Barcelona ha lliurat a 
l’Ajuntament de Tavèrnoles 
el Mapa de Patrimoni Cul-
tural que s’ha redactat, i que 
recull tots els elements de 
patrimoni immoble, imma-
terial o natural d’interès 
per al municipi. Tavèrnoles 
s’afegeix així als 133 munici-
pis que ja disposen d’aquest 
mapa. Actualment n’hi ha 11 
més que estan en procés de 
redacció.

i l’audiovisual, del passat i 
el present. Una proposta de 
la Comissió Osona 2014 per 
treballar sobre el 1714 va 
desencadenar una reflexió 
sobre la guerra i les guerres 
–que al capdavall són sempre 
el mateix– que es produeix 
davant dels ulls de l’especta-
dor. Una càmera enregistra 
converses entre els actors 
que improvisen, a partir de 
les indicacions que els dóna 
la directora Eva Marichalar 
i de documentació que han 
llegit prèviament. 

Si exceptuem una breu 
escena que es representa al 
principi, la base de l’espec-
tacle és aquest enregistra-
ment: veiem els actors refle-
xionant, fent aflorar potser 
la memòria de les guerres 
recents que hauran recollit 
de l’entorn familiar, parlant 
de la quotidianitat (la de lla-
vors, la d’ara?, la història gran 
sempre es construeix a partir 
de petites històries). Encara 
un altre gir: tot el material 
en brut passa a mans de Xef 
Vila, que en fa el muntatge 
sense haver vist els assajos. 
La història no és només el 
que ha passat, sinó la mirada 
de qui ens l’explica. Espais com 
l’Aula de Teatre de la UVic són 
imprescindibles: aquí el tea-
tre avança, sense por. 


