
Regió7 DIUMENGE, 22 DE MARÇ DEL 2015 41

Cultures
TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ

«DE PEGA» Aquest és el títol de nou muntatge de la veterana companyia Teatre Mòbil, formada per Marc Fonts, Jordi Girabal i Atilà Puig,
que ahir a la tarda es va poder veure per primer cop a Cabrianes. La imaginació continua sent una font inesgotable per al trio del Bages.   
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l Centru és una de les
places preferides de
Teatre Mòbil, ja que
és l’escenari on va co-

mençar la seva carrera i on ha es-
trenat diversos espectacles. Ahir a
la tarda, novament, la companyia
bagenca hi va mostrar per primer
cop un nou muntatge, anomenat
De pega. La resposta per part dels
assistents (ni una cadira buida,
unes 150 persones, aplaudiments
generosos i riures a dojo) va deixar
clar que Cabrianes beneeix la nova
proposta dels Mòbil.

Un públic familiar va sortir del
teatre amb una rialla d’orella a
orella després de gaudir dels gags
i l’humor blanc del trio bagenc.
Marc Fonts, Jordi Girabal i Atilà
Puig van demostrar que la seva
imaginació continua sent una font
inesgotable, tot i que ja fa trenta
anys que pugen als escenaris.

La setzena creació del Teatre
Mòbil, dirigida per Jordi Vilà Za-
pata, barreja teatre de gest, mim,
clown, etc, amb un ritme frenètic,
que mai dóna peu a  l’avorriment.
Gag rere gag, De pega manté atent
l’espectador, a qui sovint el nou
acudit l’enganxa rient de l’anterior.   

Els protagonistes de l’espectacle
són tres pallasos (Ricky,   Roland i
Renée) que sempre es troben im-
previstos (estan «de pega») a l’ho-
ra d’intentar desenvolupar les se-
ves funcions. Després d’una ar-
rencada caòticament jocosa, l’es-
quetx dels pals de fregar («frega-
dores Rubinat, les millors del mer-
cat») esdevé un dels moments àl-

gids de l’espectacle, amb permís
dels gags ventrílocs. L’obra es re-
serva per a la part final un núme-
ro ocorrent i summament graciós
entre el Mac (Mac Casun Dena) i
dos voluntaris (el Federico i la
seva mare, Contxita). D’aquesta
manera, els escassos seixanta mi-
nuts de funció es converteixen en
tot un huracà de diversió.

Pel que fa a l’escenografia del
nou muntatge, Teatre Mòbil es-
prem al màxim el seu enginy amb
tres plàfons desplegables que apor-
ten dinamisme i color a l’obra. El
vestuari  també ajuda a crear una
ambientació adient amb el con-
tingut jovial del guió. 

A més a més, el treball sonor
destaca a De pega de forma im-

portant. Les peces escollides pels
diferents esquetxos aconsegueixen
mantenir el ritme a la representa-
ció, amb un to alegre, àgil i un ca-
ràcter festiu.

Nervis?
Els actors protagonistes afirmaven
abans de l’espectacle que tenien
«nervis, nervis i molta il·lusió».
La il·lusió es va palpar, però els ner-
vis es van quedar entre bamboli-
nes, ja que damunt de l’escenari,
tot i tractar-se d’una preestrena, l’o-
bra va fluir perfectament, sense
imprevistos ni contratemps apa-
rents.

Ara, després de debutar a Ca-
brianes, Teatre Mòbil portarà el
nou projecte a La Mostra d’Igua-
lada, on trindrà lloc l’estrena ofi-
ciosa el mes vinent.  Les rialles d’a-
hir són un bon termòmetre per
predir que a aquest espectacle
l’espera una calorosa acollida. 
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El cantautor Cesk Freixas en un moment de la seva actuació

JORDI BIEL

Una escena de la funció d’ahir a la tarda al Centru de Cabrianes

MARTA PICH

ímida rebuda la que
va tenir, divendres a
la nit, el cantautor Cesk
Freixas a la Sala Gran

del teatre Kursaal de Manresa. 
El de Sant Pere de Riudebitlles

passava per l’escenari manresà
per presentar els temes del seu da-
rer treball discogràfic, Protesta.
Un àlbum, aquest, que va topar

amb una platea mig plena i un pú-
blic amb més ganes d’escoltar les
lletres reivindicatives que no pas de
cantar-les; dinàmica segurament
habitual en les peces de Freixas.

Durant l’hora i mitja que va du-
rar el recital, el cantant va desgra-
nar les noves composicions del seu
repertori, enfocades com és habi-
tual en ell en qüestions de tipus so-
cial. Així, no van faltar les al·lusions,
per exemple, l’homenatge a l’acti-
vista Ester Quintana amb Impa-
rables o  a la unitat dels Països Ca-
talans amb Vaig venir del nord. 

Roc al rescat 
L’alenada d’aire fresc de la vetllada
va arribar cap a la mitja part del
concert, quan el cantant va convi-
dar a pujar a l’escenari l’escriptor
vallesà Roc Casagran, amb qui va

interpretar un set format per di-
versos poemes musicats.  

L’entrada de Casagran i les seves
aportacions iròniques i còmplices
amb Freixas va servir per reactivar
la nit justament en el moment en
què el repertori havia entrat en una
fase lleugerament més a ralentí. 

Aquesta dosi d’energia, però,
es va contagiar més enllà de la pre-
sència de l’escriptor, ja que es va
allargar més enllà de la seva esta-
da a l’escenari. Així, quan aquest va
desaparèixer d’escena  Freixas va
reprendre l’atac a l’últim tram de
la seva actuació amb una marxa
més i amb un punt més d’intensi-
tat que ja va durar fins als aplau-
diments finals. 

Un final en el qual, sols llavors,
va semblar que la temperatura al
Kursaal pujava uns graus més.    
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Cesk Freixas aterra al
Kursaal davant una sala mig
plena i amb un concert que
només es va escalfar al final



Una nit de protesta a mig gas

Cabrianes beneeix la nova obra dels Mòbil
El públic va omplir ahir el Centru i va sortir satisfet de la preestrena del nou espectacle de la companyia bagenca
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La barreja de clown, mim i
teatre de gest esdevé un
huracà de diversió, sense
treva per a l’avorriment

L’escenografia aporta
dinamisme i color a l’obra, 
en la qual destaca també
l’agilitat del treball sonor


