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d’Entrada Teatre

SKETCHOFRENIA
Divendres i dissabte, a les 10

de la nit; i diumenge, a les 7 de la
tarda. La companyia Guillem Albà
presenta aquest espectacle de

clown. Un muntatge visual, per riu-
re. Perquè el públic s’oblidi per una
estona dels seus maldecaps. En es-
cena apareix un home que no és fe-
liç, que busca i experimenta totes
les personalitats possibles. Com pot
aconseguir-ho? Quantes en pot arri-
bar a tenir? Tots en tenim tantes?
Ens agradaria tenir-ne una altra,
una d’aquestes que té ell? Aques-
tes són algunes de les preguntes
que la proposta suscitarà al públic.
Jango Edwards i Guillem Albà sig-
nen l’autoria de l’obra. Teatre de
l’Aurora (Igualada). Preu: 12 eu-
ros.

POLÍTICAMENT INCORRECTE
Dissabte, a les 10 de la nit i diu-

menge, a les 6 de la tarda. El Grup
de Teatre d'Avinyó i Els 15 Voltes
presenten aquest cap de setmana
l'obra de teatre Políticament inco-
rrecte, una proposta divertida i per
passar una bona estona. Original de
l’autor britànic Ray Cooney, es trac-
ta d’un muntatge que ha tingut
moltes adaptacions en diferents
llengües, entre les quals destaca la
que va fer el conegut Paco Mir tot
fent un àcid retrat de la classe polí-
tica del nostre país. Local Catalu-
nya (Avinyó)

DEPARRANDA
Diumenge, a les 12 del matí. Es-

pectacle d'animació per a tothom
que vulgui gaudir durant 60 minuts
(o més) de festa contínua.
Sortint dels cànons habituals, els
DeParranda presenten una propos-
ta d’animació amb jocs teatralitzats,

cançons autoparòdiques, danses
tradicionals modernitzades, exhibi-
ció de xanques espectaculars i con-
tes participatius. Amb tot això ben
amanit, es crea una macedònia de
gresca i diversió que té tot el públic
enganxat. Capellades

LISÍSTRATA
Avui, a 1/4 de 12 del matí i a

2/4 de 9 del vespre. Representació
de l’obra d’Aristòfanes a càrrec d’a-
lumnes de l’institut Mig-Món, dins
de la 20a Mostra de Tallers de Tea-
tre als Instituts del Bages. Teatre
del Foment Cultural (Súria).
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ALTRES OBRES

Quan Mario Benedetti va es-
criure En Pere i el capità, l’any
, el seu país –Uruguai– i una
bona part dels territoris d’Amèri-
ca Llatina estaven sota un règim
dictatorial sense llibertats i on la
tortura no va ser un mètode de re-
pressió excepcional. Precisament,
l’escriptor va decidir retratar aques-
tes circumstàncies a l’obra en
qüestió, que fins ara no s’havia tra-
duït al català. La companyia Cas-
cai Teatre la va adaptar i estrenar
fa poc més d’un any a Girona.
Aquest diumenge la presenten a
Sant Joan de Vilatorrada per clou-
re el desè cicle de teatre Encaix.

La dictadura militar uruguaia-
na es va estendre entre  i

, i es va regir per un govern
que es va caracteritzar per la pro-
hibició de partits polítics, la il·le-
galització de sindicats i la perse-
cució i assassinat d’opositors. Mal-
grat que l’esperit d’aquesta dicta-
dura queda plasmat en l’obra de
Benedetti, l’objectiu de Cascai
Teatre era dotar el text d’unes re-
ferències més comunes. Sussana
Lloret, ajudant de direcció de l’o-
bra, explica que en volien «treure
els matisos uruguaians per fer una
obra més universal. Hem man-
tingut el seu valor de denúncia,
però no l’hem volgut situar com a

reflex de cap dictadura concreta,
sinó vertebrar-lo en un marc que
pot servir per a tothom. A més, el
llenguatge també ha estat tractat
per evitar moltes referències lin-
güístiques uruguaianes».

Concretament, l’obra mostra la
relació que s’estableix entre un
detingut i un torturador, els seus
diàlegs, la seva evolució al llarg d’a-
quest vincle pervers, la seva posi-
ció respecte de l’altre i el seu de-
falliment psicològic. Una peça di-
vidida en quatre actes diferents, ca-
dascun dels quals mostra un mo-
ment diferent d’aquesta tortura. Es

tracta d’un text dramàtic, però
que pot ser llegit, al mateix temps,
des de diferents perspectives. «Be-
nedetti és un poeta i, per tant,
també hi ha poesia. Segurament,
en un context real els personatges
no pronunciarien les paraules que
diuen. És un text dur, però bonic
d’escoltar i de llegir entre línies»,
comenta Lloret.

Tot plegat ha fet que Cascai
Teatre consideri un gran encert ha-
ver portat a escena aquest mun-
tatge, que ha rebut bones crítiques
tant per l’escenografia com per la
interpretació dels actors. Lloret
diu que «defensar una peça com
aquesta és un caramel. És una
obra fascinant que teníem pendent
d’escenificar i quan ha estat pos-
sible ho hem fet. És una proposta
universal, que al final acompa-
nyem amb unes projeccions amb
estadístiques de tortures que en-
cara hi ha». Precisament, la vali-
desa d’aquest missatge és el que vol
destacar Cascai Teatre, que con-
sidera encara molt vigent la pre-
sència de la tortura a la societat oc-
cidental. El cas més recent, i prou
conegut, és el de les tortures a la
presó d’Abu Ghraib (Iraq), per
part de militars nord-americans.
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LA PROPOSTA

� Autor: Mario Benedetti �Traducció: Pere
Puig. �Direcció: Marcel Tomàs.  �Ajudant de
direcció i producció: Sussana Lloret.�
Intèrprets: Jordi Subirà i Marcel Tomàs. � Lloc:
Sala de Cultura de Cal Galifa, de Sant Joan de
Vilatorrada. � Dia i hora: diumenge, a 2/4 de
7 de la tarda. � Entrades: 12 euros, 10 amb el
carnet de la biblioteca i 6 per a jubilats i joves
fins a 25 anys. Es poden comprar a la biblioteca
de Cal Gallifa, a l’Espai Jove i a l’Ajuntament. 

En Pere i el capità

Una imatge del muntatge, amb els dos protagonistes intercanviant mirades

ARXIU PARTICULAR

La representació de l’obra En Pere i el capità ha suposat un retorn
als orígens de Cascai Teatre, que va escollir en la seva primera es-

trena una altra obra dramàtica i de contingut reflexiu com és Nou-cents, el
pianista de l’oceà. Des de llavors, ara fa deu anys, la companyia va apostar
per un altre tipus de gènere: l’humorístic, que els ha portat a assolir els
seus majors èxits. Es tracta d’obres que han acompanyat Cascai Teatre
com L’home incomplet (2001), Le paradis (2004), Living Costa Brava
(2005) i Made in Xina (2006). Living Costa Brava, per exemple, ja ha val-
gut recentment a Marcel Tomàs el premi TESPO al millor actor còmic per la
seva interpretació. Actualment, la companyia combina la representació
d’aquest muntatge amb diferents monòlegs i En Pere i el capità.

�

Retorn als orígens de la companyia

��LLOC: TNC (plaça de les
Arts, 1, Barcelona). � ACTIVI-
TATS: circ � DIA:  dissabte, a les
6 de la tarda i diumenge, a les
12 del matí  Una autèntica fa-
mília d’artistes provinents de di-
verses disciplines del món del
circ ofereix aquest muntatge en
un circ sense lona instal·lat als
jardins del TNC i que amaga tra-
pezistes, malabaristes, equilibris-
tes, corda fluixa... tot acompa-
nyat per la música en directe de
la banda del circ. Boni, un dels
grans artistes de circ d’aquest
país, presenta La troupe, circ a
tot ritme, un espectacle per a
tota la família que ofereix una
mirada irònica sobre l’esperit nò-
mada que, des de sempre, ha es-
tat un tret identitari de la gent
del món del circ. REDACCIÓ

��LLOC: plaça dels Ocellets
(Barcelona). � ACTIVITATS: cla-
qué al carrer � DIA: Diumenge,
11 h. Diumenge comença el
sisè festival de claqué de Barce-
lona amb activitats al carrer. Es
muntarà un escenari a la plaça
dels Ocellets per a alumnes de
claqué de les escoles de dansa
que vulguin participar en aques-
ta trobada. A més, hi haurà punts
d’informació relativa al claqué:
les escoles de dansa on es pot
aprendre claqué, festivals d’arreu
del món, espectacles, revistes, lli-
bres, etc. I després, dinar popular.
L’acte serà presentat per Enric
Rodríguez. El certamen seguirà
fins al proper 31 de maig amb di-
ferents activitats relacionades
amb el món del claqué. REDACCIÓ

SISÈ FESTIVAL DE
CLAQUÉ DE
BARCELONA

LA TROUPE, CIRC
A TOT RITME

PLANNING

La companyia Cascai Teatre tanca el desè cicle Encaix de Sant Joan de Vilatorrada amb un
muntatge que mostra un diàleg entre un militar torturador i una víctima torturada
�

Denúncies de valor universal
En Pere i el capità


