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REPTE TEATRAL «La caputxeta vermella» i «La rateta que escombrava l’escaleta» són dos contes coneguts per
a la majoria de nens. L’Agrupació Teatral La Farsa de Berga presenta, en la seva nova producció, una fusió dels
arguments i dels personatges de les dues històries amb un final sorpresa. Nou format i nou repte per a l’entitat
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L’Agrupació Teatral La Farsa de
Berga s’introdueix en un terreny
poc habitual al qual no està acos-
tumada en les seves produccions.
L’entitat aposta per primer cop
pel públic infantil i juvenil amb una
obra teatral de petit format i, a més,
escrita  per un berguedà. Un text fet
gairebé a mida per als actors que
l’interpreten i ni més ni menys que
per un membre de la companyia
teatral que els coneix molt bé, Xa-
vier González-Costa. 

La caputxeta que escombrava
l’escaletaés el títol d’aquest «joc de
disbarats», segons defineix el text
el mateix autor, que està inspirat en
dos contes coneguts per tothom
però que inclou moltes sorpreses
en el fil argumental. L’autor expli-
ca que és un espectacle per a nens
i joves, tot i que assegura que els
adults «també s’ho passaran bé».
L’obra va resultar guardonada amb
el premi Guillem d’Efak de textos
de teatre infantil i juvenil 2011 i per

a González és una «satisfacció» que
la puguin portar a escena els dos
actors per als quals va ser escrita.
I és que l’autor confessa que Jordi
Torrabadella i Aleix Canudas són
les persones en qui pensava quan
va escriure l’obra. Els dos bergue-
dans, actors de La Farsa, també
s’han mostrat satisfets de ser els
protagonistes d’aquest especta-
cle que esperen que agradi al pú-
blic, «tant a petits com a grans»

La Farsa ha programat tres fun-
cions el proper cap de setmana al
Teatre Patronat. La primera serà
dissabte a 2/4 de 6, i diumenge hi
haurà sessions a 2/4 de 12 del
matí i a 2/4 de 6 de la tarda. Les en-
trades es venen a les llibreries
Quatre Cantons i Ca l’Huch.
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La Farsa entra al
món del teatre per
a nens amb el text
d’un berguedà
Xavier González, membre de l’entitat, signa

«La caputxeta que escombrava l’escaleta»


Aleix Canudas i Jordi Torrabadella durant un dels assajos de l’obra
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L’Agrupació Teatral La Farsa ha apostat per un espectacle de petit
format, amb uns decorats fàcils de transportar i amb poques neces-

sitats tècniques. D’aquesta manera, els responsables del muntatge i de
l’entitat esperen que sigui més fàcil poder exportar «La caputxeta que
escombrava l’escaleta» a altres teatres. L’autor, Xavier González-Costa, i
els actors, Jordi Torrabadella i Aleix Canudas, creuen que «és una obra
molt rodona i amb pocs requeriments, que permet portar-la a altres tea-
tres sense problemes». Per ser una obra destinada al públic juvenil i de
petit format, l’entitat teatral ha escollit el Teatre Patronat, amb una capa-
citat més reduïda i un escenari més petit, «però que ens permetrà apro-
par-nos més al públic que al Teatre Municipal», han afegit. 
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Exportar l’espectacle a més teatres

L’obra va resultar guanyadora
del premi Guillem d’Efak de
textos de teatre infantil i
juvenil en l’edició del 2011

SIEMPRE ALICE
Estats Units, 2014. Drama. 91 min.

Direcció: Richard Glatzer i Wash
Westmoreland. Intèrprets. Julianne
Moore (Dr. Alice Howland), Kristen

Stewart (Lydia Howland), Kate Bosworth
(Anna Howland-Jones) i Alec Baldwin (Dr.
John Howland).  � Bages Centre de
Manresa.

iempre Alice és el quart
llargmetratge escrit i di-
rigit per la parella artísti-

ca i sentimental formada Richard
Glatzer i Wash Westmoreland,
que es van donar a conèixer amb
títols com Quinceañera i El último

de Robin Hood. El seu darrer pro-
jecte adapta una novel·la de Lisa
Genova i aprofundeix en la sacse-
jada psicològica que pateix una
prestigiosa investigadora de Lin-
guïstica quan és diagnosticada
d’Alzheimer precoç; la irrupció
brutal d’aquesta demència no no-
més transforma l’existència de la
protagonista, sinó que altera com-
pletament la dinàmica de la seva
família.

El cinema s’ha apropat darre-
rament a aquesta malaltia devas-
tadora en títols com l’acceptable
Iris i, sobretot, en un parell de do-
cumentals corprenedors rodats a
casa nostra (Bucarest, la memòria
perduda; i   Bicicleta, cullera,
poma). Siempre Alice es decanta
pel drama psicològic i  en la ma-
joria de les seves seqüències evi-
ta els riscos inherents a les pro-

postes cinematogràfiques que bus-
segen en una situació humana lí-
mit. I així, els realitzadors nord-
americans no es repengen ni en el
tremendisme melodramàtic ni en
el paternalisme ensucrat. La seva
reflexió desprèn honestedat, me-
sura  i respecte, però s’hi troba a fal-
tar, no obstant això, més dosis de
risc creatiu. El plantejament de
Glatzer i  Westmoreland resulta
poruc i les seves imatges (sovint
massa fredes) plasmen els con-
flictes generats per l’Alzheimer
amb una concepció dramàtica ex-
cessivament convencional i su-
perficial. La superba composició
de la immensa Julianne Moore,
que està condemnada a guanyar
enguany l’Oscar, aconsegueix el
que no pot una càmera inexpres-
siva: ferir-nos i commoure’ns amb
un dolor insondable.
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SUPERBA INTERPRETACIÓ
DE JULIANNE MOORE

La reflexió sobre l’Alzheimer que proposen Richard
Glatzer i Wash Westmoreland a «Siempre Alice» desprèn
honestedat, però s’hi troba a faltar dosis de risc creatiu

Jordi Bordas
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L’actriu Julianne Moore
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El llapis més esmolatés el títol de
l’exposició del ninotaire Manel
Fontdevila que es podrà veure a
partir del 4 de febrer a la seu del
Col·legi de Periodistes de Manre-
sa (Plana de l’Om, 6, 1r). La mos-
tra inclou vint-i-cinc vinyetes pu-
blicades els darrers mesos al pe-
riòdic digital eldiario.es centrades
en el conflicte Catalunya-Espa-
nya. Una bona part han estat re-
copilades en el llibre En el lado
bueno de la valla (Roca Editorial,
2014). També inclou una vinyeta
dedicada a Charlie Hebdo.A El lla-
pis més esmolat. El procés creatiu
de Manel Fontdevila, l’acuditaire ir-
reverent es mostra el dibuix origi-
nal, fet a mà, alguns esborranys, i
la vinyeta definitiva dels acudits. La
inauguració (20 h)  inclourà, tam-
bé, la participació de Jaume Cap-
devila, Kap. Es podrà visitar fins al
31 de març. 
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El treball del ninotaire es
podrà veure a la seu del
Col·legi de Periodistes, del 4
de febrer al 31 de març



Manel Fontdevila
inaugurarà a
Manresa una
mostra amb 25
acudits recents 


