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�PERPINYÀ
Fa uns anys, potser somiàvem 
comparar-nos amb algun país 
europeu proper. Però la crisi ens 
ha tornat a situar al sud dels 
Pirineus i qualsevol comparació 
és inútil. Nord enllà, la cultura, el 
teatre, la seva gestió i difusió, es 
troben a anys llum de nosaltres. 
I ara que tenim aquí al costat el 
Théâtre de l’Archipel de Perpinyà, 
dirigit per un català, Domènec 
Reixach, les comparacions 
són encara més terribles. I ens 
adonem del difícil que és introduir 
espectacles aixecats aquí en els 
circuits europeus. Una mica de 
circ i una mica de dansa, i prou.

�BORJA SITJÀ
Acabem de saber que el que 
encara és director del Romea, 
Borja Sitjà, ha estat nomenat 
director de l’Archipel, tot 
mantenint el ‘control’ català de 

l’escena nacional nord-catalana. 
Sitjà, format a l’Odéon parisenc 
sota les ordres de Lluís Pasqual, 
deia l’altre dia que “tornava a la 
cultura”, a França. Ara veurem 
com li va en una regió on el Front 
Nacional va aconseguir fa uns dies 
el 31,83% dels vots. Li desitgem 
molta sort. 

�DOMÈNEC REIXACH
L’home que ha aixecat l’Archipel 
ha estat Reixach. Hi haurà estat 
sis anys amb l’objectiu d’engegar 
la maquinària teatral en una ciutat 
sense tradició teatral. Ha construït 
molts ponts amb el Temporada 
Alta gironí i, si fem un cop d’ull a 
la programació de la temporada 
actual, podem comprovar la 
qualitat del que ha fet veure als 
perpinyanencs. Sitjà, generós, 
tindrà l’oportunitat de donar un 
cop de mà als seus ‘pobres’ amics 
del sud. 

L’Archipel

Treplev
Per Andreu Gomila

Són cinc i l’espectacle es titula 
Cinc perquè els cinc tenen 
idèntica passió pels musicals i la 
mateixa il·lusió de triomfar. Ho 
diuen en el primer tema. Són 
joves i poden somiar un altre 
món on tot el que desitges es fa 
realitat. I així tanquen un 
espectacle que recull i trufa amb 
molta destresa temes d’un munt 
de musicals perquè els cinc 
demostrin, i ho demostren, que 
tenen prou qualitat per assolir 
reptes més grans o reptes 
majors. No hi ha dubte que per 
arribar fins aquí han tingut un 
gran aliat en la direcció musical. 
Marc  Sambola (Ojos verdes, Oh 
Happy Day) ha adaptat les 

partitures per a un insòlit duet de 
guitarra i percussió que 
acompanya les veus sense 
tapar-les. Tot un encert. Cinc és 
un espectacle d’amable 
ingenuïtat que gaudeix de les 
veus ben temperades de Laura 
Daza, Marc Flynn, Jan Forrellat, 
Sylvia Parejo i Judith Tobella. 
Tenen dret a somiar. –S.F.

NOTA AL PEU David Pintó n’ha 
fet la direcció escènica. 
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Versus Teatre.  
Fins al 24 de gener.


