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L’Agrupació Teatral La Farsa de
Berga torna a escena. Ho fa, però,
com mai ho havia fet fins ara:
amb una obra dirigida al públic in-
fantil i juvenil i amb un text escrit
per un membre de la companyia
teatral i fet a mida per als actors
que la interpreten. L’entitat pre-
senta La caputxeta que escom-
brava l’escaleta, del berguedà Xa-
vier González-Costa, i se’n faran
tres funcions al Teatre Patronat el
31 de gener i l’1 de febrer.  L’obra la
interpreten dos actors: Jordi Tor-
rabadella i Aleix Canudas, dos
noms  indestriables ja coneguts pel
públic berguedà per haver encar-
nat la parella d’en Garrofa i en Pa-
llanga als Pastorets de Berga.

Treure’s l’etiqueta dels prota-
gonistes del text nadalenc de Se-
rafí Pitarra serà un repte, però la
bona relació entre els dos actors i
el fet que hagin treballat junts a dalt
de l’escenari en diverses ocasions
ho fa tot més senzill. I és que els
dos protagonistes  desprenen com-
plicitat en cada pas i gest que re-
alitzen. A més, Xavier González, el
pare del muntatge, confessa que
quan va escriure el text ho va fer
pensant en els dos actors que ara
el faran realitat. 

Segons paraules del mateix au-
tor, «l’obra és un joc de disbarats
que es va crear a partir del títol».
Una companyia de teatre, forma-
da per l’August, l’Andreuet i la Se-
rafina, arriba a Berga per repre-
sentar un espectacle, però un greu
error en la confecció del programa
de mà i la desaparició de l’actriu se-
ran el punt de partida per a un se-
guit de malentesos i embolics.
Com el títol indica, els personatges
i l’argument de dos dels contes in-

fantils més coneguts, La caputxe-
ta vermella i La rateta que escom-
brava l’escaleta, es fusionaran amb
l’objectiu de desencallar l’espec-
tacle i poder finalitzar l’obra. Per
fer-ho, a més, necessitaran la com-
plicitat i participació del públic. 

Per a l’autor, una de les parti-
cularitats de l’obra és que és apta

per a tots els públics. «L’argument
està fet perquè els més petits l’en-
tenguin i es facin un tip de riure,
però també fa una picada d’ullet
als més grans, amb diversos gags
i bromes que els més xics no cap-
taran».  

Un títol premiat
El text va resultar guanyador dels
premis Guillem d’Efak de textos de
teatre infantil i juvenil 2011. Això
ha fet retardar l’estrena de la pro-
ducció, que inicialment havia de
posar-se a concurs, segons mar-
caven les bases del certamen. La
mala situació econòmica ha im-
pedit que el projecte prosperés, i
per tal que l’obra pogués veure la
llum l’autor va decidir «desencallar
el tema» i demanar permís als
responsables del concurs –que
tenen els drets d’explotació de l’o-

bra guanyadora– per poder re-
presentar el text a Berga i amb La
Farsa. «Ens han posat totes les fa-
cilitats i finalment el projecte ha
tornat a les mans de qui l’havia
ideat des del principi abans de por-
tar-lo a concurs», afirma González. 

De fet, Aleix Canudas i Jordi
Torrabadella asseguren que «des
que vam saber l’existència de l’o-
bra, fa quatre anys, ja teníem ganes
de representar-la». Confessen que
quan la van llegir per primer cop
ja es van «delir» per representar-la
i ara en tenen l’oportunitat. Els dos
actors transmeten diversió cons-
tant durant la representació –que
no arriba a l’hora de durada– i es-
peren que la proposta agradi al pú-
blic. «Abans d’estrenar-la ja estem
molt contents d’haver arribat fins
aquí, i de la bona feina feta», con-
clouen.
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La Farsa s’estrena en el teatre infantil
amb un text a mida d’un autor de casa
L’entitat presenta «La caputxeta que escombrava l’escaleta» del berguedà Xavier González

Aleix Canudas i Jordi Torrabadella en un instant de l’assaig al Teatre Patronat aquesta setmana
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Xavier González-Costa (Berga,
1967). Llicenciat en Economia,
treballa al món de les finances des
de fa més de vint anys. És un
enamorat de l’Àfrica i ha viatjat a
tretze països d’aquest continent, on
coopera a través de l’organització
Viatgers sense Fronteres, que
presideix des de la seva fundació el
1999. És escriptor autodidacte de
poesia,  literatura infantil i teatre. Tot
i que la seva formació acadèmica es
basa en el món de les ciències, ja
adult ha trobat la seva realització a
les lletres i l’escena. Va col·laborar en
la desapareguda revista Nómadas, ha
publicat l’àlbum infantil il·lustrat
Dimoni d’Angelet! (Edicions de l’Albí,
2008) i els poemaris Lluny de
qualsevol lloc (Edicions de l’ Albí,
2009), Ventrilòquia (Òmicron, 2010),
que inclou Els quatre sonets de
l'Apocalipsi, i que li va valer ésser
finalista del IV Premi de Poesia Josep
M. Benet i Caparà 2010, Perfum de
Patum (programa de la Patum de
Berga 2011), i D’un cap de dia a
l’altre (Edicions de l’Albí, 2011). Ha
obtingut nou primers premis al
Concurs de les Garrofes de Berga de
poesia satírica. I ha estat guanyador
del Certamen de Textos Teatrals Vila
de Gràcia 2010, per l' obra L' Home
(un drama), estrenada l’octubre del
2011 per la Companyia de Teatre del
Centre de Gràcia (Barcelona), del
Guillem d’Efak 2011 de teatre
infantil i juvenil, per la Caputxeta que
escombrava l’escaleta, i del
Bambolina de Teatre de
Torredembarra 2012, amb
L'Antiquari. Com a actor, ha estat
intèrpret durant vint-i-sis anys als
Pastorets de La Farsa, a banda
d’haver participat en altres projectes.
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El nou espectacle de La Farsa es
caracteritza per ser un muntatge
de petit format, amb uns decorats
fàcils de transportar i amb poques
necessitats tècniques. Així ho as-
seguren els seus actors i l’autor,
que un cop estrenada l’obra a
Berga esperen poder exportar-la
a altres teatres. 

Així ho ha manifestat també la
presidenta de l’entitat, Montser-
rat Minoves, que assegura que «és

el muntatge perfecte per portar a
fora, i que pugui rodar després de
la feina que hi ha hagut».  Els seus
responsables asseguren que «els
decorats i el vestuari es poden
transportar fàcilment i els as-
pectes tècnics que tindrem a Ber-
ga es poden simplificar en el cas
que exportem el muntatge». Cre-
uen que és l’obra «perfecta» per
a escoles i espais amb públic in-
fantil. 

Els actors, tot i conèixer l’obra
des de fa quatre anys, van enca-
rar els assajos de manera seriosa
després de l’estiu passat. Des de
llavors, l’autor, els actors, els
col·laboradors habituals de La
Farsa, amics i familiars han estat
els encarregats de confeccionar

l’attrezzo, el vestuari i el muntat-
ge tècnic per fer que el projecte
prengués forma. «Tot ha anat
més enllà del que el text dema-
na», explica Xavier González, tot
i que assegura que «el resultat és
genial, pels actors  i per tot el que
s’hi afegeix de decorats, vestits i
efectes». 

Els responsables del projecte
han escollit el Teatre Patronat
tenint en compte que es tracta
d’una obra de petit format i que
a més està dirigida al públic in-
fantil i juvenil. Segons Jordi Tor-
rabadella, «el Teatre Municipal
podria ser massa gran per al tipus
d’espectacle, i a més el Patronat
ja està relacionat amb les obres
infantils». 
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Un muntatge de petit format que
esperen exportar a altres teatres
Els responsables escullen

el Teatre Patronat perquè és
més petit i per la tradició en
els espectacles infantils



Els decorats i el vestuari s’han fet expressament per a l’ocasió

LA FARSA

Tres funcions en dos dies  
«La caputxeta que escombra-
va l’escaleta» es podrà veure

al Teatre Patronat el 31 de gener
a 2/4 de 6 de la tarda i l’1 de febrer a
2/4 de 12 del matí i a 2/4 de 6 de la
tarda. Les entrades es poden com-
prar anticipades a les llibreries Huch i
Quatre Cantons.
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