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l berguedà Ivan Otao-
la no podia pensar que
l’obra teatral que va
presentar com a pro-

jecte de final de grau a l’Institut de
Teatre el mes de maig passat sor-
tiria de les aules del centre artístic
de la capital catalana per arribar als
escenaris. Després de cinc mesos
i ja amb el títol en Art Dramàtic a
sota el braç, el projecte La gent que
em veu travessa les parets de l’es-
cola on s’ha format Otaola per re-
presentar-se a Berga. La cita serà
el cap de setmana del 10 i l’11 d’oc-
tubre al Teatre Municipal en una
doble funció.

El jove actor reconeix que li fa
especial il·lusió que el seu treball
es pugui veure a Berga, la seva ciu-
tat. «Tinc ganes que la gent de
casa pugui veure la meva feina.
Fins ara he fet alguna obra de tea-
tre, però mai hi he presentat un
projecte creat per mi», explica. I és
que La gent que em veu és un es-
pectacle de petit format de nova
creació  que neix d’un petit conte
que va cridar la seva atenció. A par-
tir d’aquí, Otaola, rodejat d’un
equip de col·laboradors, va iniciar
el procés de confecció del text
que mostra la relació entre dos per-
sonatges que representen dos ex-
trems totalment oposats de la so-
cietat. «Un indigent i un policia es
veuen obligats a conviure i això els
provocarà un canvi substancial a
les seves vides, i es veurà com xo-
quen quan dos models antagònics
han d’interactuar per força», de-
talla. 

L’obra definitiva va arribar des-
prés d’un llarg procés d’assajos
en què Otaola i el seu company
d’escenari, Jordi Sirera, inspec-
cionaven els personatges i impro-
visaven a partir de situacions pro-
posades per ells i per la resta de l’e-
quip. A partir d’aquí, Alba Moya-
no va encarregar-se de la drama-
túrgia i de donar forma al text, que

ha estat dirigit per Xavi Morató.
«L’objectiu era treure tot el suc
dels personatges, improvisar a
partir d’una escaleta pensada i
crear noves escenes per, de mica
en mica, anar construint el que
buscàvem», ha explicat. 

Després de la bona acollida
que va tenir l’estrena el maig –quan
l’equip va presentar el projecte
davant del tribunal de professors
de l’Institut del Teatre- «vam creu-
re interessant intentar treure l’obra
a l’exterior i trobar escenaris per
fer-la rodar». Per fer-ho possible,
han creat Francis CIA, una com-

panyia per promoure aquest es-
pectacle que en principi no ha de
tenir continuïtat. 

Ara per ara, se’ls estan obrint
portes per explotar l’obra. A part de
poder-la representar al Teatre Mu-
nicipal de Berga (dissabte 10 d’oc-
tubre a les 10 de la nit i diumenge
11 d’octubre a les 6 de la tarda),  La
gent que em veu ha estat seleccio-
nada per participar a la vintena
edició de la Mostra de Teatre del
Raval de Barcelona, entre 140 pro-
postes presentades. La represen-
tació serà el proper 13 d’octubre. 

El jove berguedà, de vint-i-cinc

anys, assegura que el món de la
dramatúrgia «és complicat». Tot i
que actualment té feina durant un
temps, és conscient que «tot és
molt volàtil i cal anar-se espavi-
lant». Otaola participa actualment
a la sèrie de TV3 La Riera, on pro-
perament apareixerà en alguns
capítols, i a banda compagina la
seva tasca d’actor amb la de pro-
fessor de teatre per a nens i adults
juntament amb la gironellenca
Ariadna Fígols, amb els tallers de
teatre La Closca que duen a terme
els caps de setmana al centre Es-
pais de Gironella.

A benefici de Queralt 2016
L’obra de teatre arriba a Berga im-
pulsada per la comissió de Queralt
2016, que organitza activitats du-
rant l’any del centenari de la co-
ronació de la Mare de Déu. Otao-
la ha volgut agrair al col·lectiu l’o-
portunitat. A més a més, una part
dels beneficis recaptats aniran
destinats a aquesta comissió. 

L’obra és de petit format. Per
això, amb l’objectiu de no «perdre
el feeling entre els dos actors i el pú-
blic», els espectadors se situaran a
dalt de l’escenari del teatre. La ca-
pacitat es limitarà a 100 persones
per funció. 
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Un treball que arriba als escenaris
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El projecte de final de grau del berguedà Ivan Otaola, «La gent que em veu», surt de l’Institut
del Teatre i es representarà a Berga L’obra ha estat escollida per a la Mostra de Teatre del Raval



Per la dreta, Ivan Otaola amb Jordi Sirera, els dos actors del muntatge «La gent que em veu»
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El berguedà Ivan Otaola en l’estrena de l’obra a l’Institut del Teatre

MARINA TOMÀS

ARXIU PARTICULAR

1.300 visitants a la
ClickPatum a Barcelona

1.300 persones, majoritàriament de
Barcelona, han visitat l’exposició
«ClickPatum» que s’ha mostrat a
Barcelona durant les Festes de la
Mercè. Paral·lelament «ClickPatum» ha
estat visitada per uns 300 alumnes de
diferents escoles de Barcelona, als
quals s’ha ofert una visita guiada i
detallada, tant de la història de la festa
com de les característiques de les
comparses de la Patum.  La valoració
que en fa l’Orfeó Martinenc és molt
positiva ja que ha rebut més visites
que la resta de mostres organitzades.



Els Castellers de Berga esperen
assolir els cent castells de set pisos
en les quatre actuacions que res-
ten abans de finalitzar l’any. Aquest
és l’objectiu que s’ha marcat la co-
lla, que es troba a la recta final de
la seva quarta temporada.

Des que van iniciar els castells
de la gamma de 7, el maig del 2013,
fins ara, els de Berga han continuat
evolucionant favorablement en la
seva curta però intensa trajectòria
i han aconseguit descarregar 94
castells de set. El president de la co-
lla, Xavier Torrabadella, ha expli-
cat que s’espera que en les quatre
actuacions que resten es pugui
assolir el castell número cent d’a-
questa gamma. No serà, però, a
l’actuació d’aquesta tarda, tot i
que no es descarta poder descar-
regar alguna construcció de set pi-
sos. Els Castellers de Berga seran
avui a partir de 2/4 de 7 a la plaça
del Forn, aprofitant que també
s’hi celebra la Berga Bolet. 

Torrabadella ha explicat que a
hores d’ara la colla ha assolit els ob-
jectius plantejats per a aquesta
temporada, «però ara estem mo-
tivats per arribar a aquesta xifra
simbòlica» i no descarten poder
presentar alguna altra construcció
com el 2 de 7.   Després d’avui a la
tarda, actuaran el proper 18 d’oc-
tubre a Avià, el 24 d’octubre a Ber-
ga i el dia 31 a Súria.   
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Els Castellers de
Berga busquen
els 100 castells de
7 abans d’acabar
la temporada

Actuació a Sant Quirze del Vallès
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La coral infantil Xerics de Berga
inicia el curs amb nous projectes

La coral infantil Xerics inicia
avui un nou curs, i ja en són 46. En-
guany, segons els seus impulsors,
el curs tindrà algunes novetats.
La més destacada serà l’estrena de
l’espectacle musical Tic Tac, de
Glòria Garcés. Aquest projecte es
farà conjuntament amb la coral in-
fantil Veus de Gironella i l’escola de
música de Puig-reig amb la vo-
luntat d’impulsar el cant coral a la

comarca fent una activitat «molt
més dinàmica, atractiva, partici-
pativa i actual per als infants, així
com una bona experiència treba-
llant amb altres corals» .

Els assajos d’aquest curs seran
els dissabtes de les 11 a 2/4 d’1 a
l’hotel d’entitats de Berga. Els in-
teressats a inscriure-s’hi poden
fer-ho al correu coralxerics@hot-
mail.com o al 633 06 22 49. La quo-
ta és de 5,5 euros mensuals. 
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