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La companyia banyolina
Teatrebrik estrenarà de-
mà la seva vuitena produc-
ció, Yvonne, princesa de
Borgonya, a la Factoria
d’Arts Escèniques de Ba-
nyoles, en el que serà el seu
debut al festival Tempora-
da Alta. Ja s’han exhaurit
les entrades per a la funció
de demà i, a més de les al-
tres dues funcions previs-
tes inicialment –dissabte
a les 21 h i diumenge a les
19 h–, se n’ha programat
una altra d’última hora, el
dissabte a les 18 h. Les en-
trades costen 14 euros.

Yvonne, princesa de
Borgonya (1958) és “un
autèntic clàssic, que atra-
pa tant grans com joves”,
del novel·lista i dramaturg

polonès Witold Gombro-
wicz (1904-1969). Qui
lloa així les virtuts de l’o-
bra és Joan Gómez Ponse-
tí, que ha dirigit i adaptat
aquesta versió amb músi-
ca en directe i cançons que
il·lustren algunes parts del
text i subratllen el caràc-
ter de “comèdia grotesca”
de l’obra.

Teatrebrik ha reclutat
per a l’ocasió un bon gra-
pat d’actors i actrius pro-
pis i convidats: David Mar-
cé, Pep Vila, Cristina Cer-
vià, Cisco Cruz, Llorenç
Gómez, Rafael Ferre, Ín-
grid Calpe, Eduard Serra,
Teresa Solà, Gemma Oli-
vas, Maria Jover, Salvador
Palmada, Salvador Duran
i Saïd Bosch. A aquests ca-
torze actors, que també
exerceixen com a can-
tants sota la direcció mu-

sical de David Costa (Cor
de Teatre), s’afegeixen en
escena diversos músics:

Adrià Dilmé i Aleix Pagès,
del grup Germà Negre; Ar-
nau Torrent, Oriol Pujol-

ràs i Lluís Busquets, mem-
bre també d’un altre grup
banyolí, Morgat Morgat.

“Aquesta és una obra
que conec des de fa molts
anys, concretament des
que Xicu Masó la va fer
amb un grup de Banyoles
el 1997. També he treba-
llat amb ella com a peda-
gog teatral”, explica Joan
Gómez Ponsetí, que ja va
codirigir amb Salvador
Duran l’anterior muntat-
ge de Teatrebrik, El tinent
d’Inishmore (2011), i fa
dos anys també va dirigir
No ens fa falta tenir por,
de Kafkiana.

Yvonne... narra la his-
tòria del príncep Felip de
Borgonya, que per rebel-
lia i sobretot per empre-
nyar els seus pares deci-
deix casar-se amb una do-
na tan desagradable que
és comparada amb un lli-
mac, no parla i, a sobre,
“desperta les coses més
brutes de tothom que té al
seu voltant, provocant tot
un daltabaix a la cort”, diu
el director, segons el qual
els dos grans temes de l’o-
bra són l’abús de poder i els
conflictes eterns entre
uns pares i un fill adoles-
cent. Tot això es mostrarà
a Banyoles en un escenari
a tres bandes, de 15 per 6
metres, però també està
prevista una versió a la ita-
liana per més endavant. ■

Teatrebrik es riu de l’abús
de poder, amb música
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BANYOLES

a La companyia banyolina estrena demà ‘Yvonne, princesa de Borgonya’ a la Factoria d’Arts
Escèniques, dins de Temporada Alta a Aquest cap de setmana se n’han programat quatre funcions

Una escena de l’obra ‘Yvonne, princesa de Borgonya’, de Teatrebrik ■ JOAN SABATER


