
UN ESCENARI FETITXE atilà Puig, Jordi Girabal i marc Fonts tornen, dos anys després, al centru de cabrianes, població on van començar
una carrera de més de tres dècades centrada en el teatre adreçat al públic familiar. ara, tres pallassos que volen fer un espectacle de varietats
toparan amb situacions que els faran estar «de pega». dirigeix el muntatge Joan vilà Zapata, la primera batuta del grup, el 1984



Teatre Mòbil està de pega. Bé, els
artistes del seu nou espectacle es-
tan De pega. La companyia man-
resana, que integren Marc Fonts,
Jordi Girabal i Atilà Puig, signen el
seu setzè espectacle, que prees-
trenaran dissabte al Centru de
Cabrianes (el seu escenari fetitx)
per començar a rodar-lo fins a la
posada de llarg oficial a la Mostra
d’Igualada. Per crear De pega, la
veterana companyia, amb més de
tres dècades en actiu, ha «recupe-
rat» a la batuta el seu primer di-
rector, Jordi Vilà Zapata, amb qui
van debutar el 1984 amb Prouta
comèdia i que també els va dirigir
a Xarivari (1994) i a Mòbil Ex-
press (1997), amb Gaëtan Schmid
i Jason Turner.

Amb un nou muntatge cada
dos anys, la companyia manté di-
ferents espectacles en cartera.
Amb el darrer, Sense solta, dirigit
pel clown manresà Marcel Gros
(integrant del grup fins al 1991),  ja
han fet prop de 190 representa-
cions. La fórmula es diu ofici i ga-
nes: «la passió no ens falla i el pú-
blic ens respecta», subratlla Gira-
bal. Per tercera preestrena conse-
cutiva han triat Cabrianes. I és
que, el 16 de setembre del 1984, al
pati del Patronat, Girabal, Puig i
Gros hi van fer la primera actuació
de la companyia, l’única de teatre
professional de la comarca en ac-
tiu durant més de trenta anys.

Ricky (Atilà Puig); Roland (Marc
Fonts) i Renée (Jordi Girabal) són
uns pallassos que «volen fer un es-
pectacle de varietats», diu Puig,
però qualsevol objecte inoportú o
pensament inadequat, els acaba
desviant de l’objectiu inicial. I si tro-

ben una taca... inoportuna? «Es-
taran de pega per voler-la netejar».
Una hora d’espectacle –farcit de
números amb el ninot del ventrí-
loc que es trenca o un mag que de-
mana un voluntari  i a qui acaben
prenent el pèl...–, De pega va co-
mençar a gestar-se el maig de
l’any passat, amb assajos des del
setembre. Un «divertimento» per
a un muntatge, com sempre, «de
nova creació: no ens basem en res;
busquem una idea que va prenent
forma a partir de les improvisa-
cions». De pega porta  imprès
«l’esperit» Mòbil  però, aquesta
vegada, «l’estètica» de l’escena,
ajudada per una escenografia de
plafons mòbils, i un vestuari «ele-
gant», atorga al nou espectacle
«un aire diferent». 

Les preestrenes són «molt im-
portants». Es busca, en essència,
que l’espectacle «connecti amb el
públic». Teatre Mòbil, diu Girabal,
té tendència «a revisar», i les re-
accions dels espectadors ajuden,
si cal, a «recol·locar» escenes i a in-
corporar «matisos». Les primeres
funcions són bàsiques, reflexiona
Puig, «per agafar confiança», per-
què «són espectacles que dema-
nen la interacció» d’un públic que
busca «qualitat i passar-s’ho bé».
Els espectacles familiars es valoren
més i cada cop n’hi ha més oferta.
També, «és més difícil sorprendre»
però, com asseguren des de Teatre
Mòbil, «per això estem nosaltres!». 

SUSANA PAZ | MANRESA

Teatre Mòbil es proposa estar «De pega»
La veterana companyia bagenca preestrena dissabte a Cabrianes el seu setzè espectacle, que portarà a La Mostra

Atilà Puig, Jordi Girabal i Marc Fonts en una escena del nou espectacle que es preestrena dissabte

MIREIA ARSO

«De pega» es preestrena demà
dissabte al Centru de Cabrianes

El nou espectacle de la compa-
nyia bagenca es podrà veure

dissabte, a les 18.30 h, al Centru de
Cabrianes. El preu és de 5 euros; me-
nors de 12 anys, 3 euros i menors de
3 anys, gratuït. És el tercer especta-
cle seguit que preestrenen a Cabria-
nes, població on van debutar. Des-
prés, a l’abril, el muntatge s’estrena-
rà a La Mostra d’Igualada.



LA PREESTRENA

1984-2015: tres dècades i
un any amb setze espectacles

Teatre Mòbil neix a Manresa el
1984, quan Marcel Gros, Atilà

Puig i Jordi Girabal deixen el grup de
teatre El Setrill per produir els seus
propis espectacles. El grup el formen
actualment Atilà Puig, Jordi Girabal i
Marc Fonts. Humor dirigit al públic fa-
miliar i la figura del pallasso com a a
referent són els trets distintius d’a-
questa veterana companyia. 



LA HISTÒRIA

amb «Sense solta». L’anterior
muntatge es va preestrenar el febrer
del 2013 a Cabrianes i es va estrenar
a La Mostra. El públic de la Fira de
Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada va
reconèixer l’obra dels bagencs com la
millor del certamen. Ja ho havien
aconseguit el 2011 amb Les Triful-
gues dels Germans Garapinyada.

190 ACTUACIONS

LA XIFRA

El trio protagonista recupera
Joan Vilà Zapata a la direcció,
responsable de «Prouta
comèdia» i «Xarivari»
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