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’ emblemàtic Conserva-
tori de Manresa ha vist
representar centenars de
funcions, però segura-

ment mai fins ara no s’havien pogut
veure des de llocs que no fossin la
platea o el galliner. Ahir, en canvi, els
150 espectadors que van respondre
a la crida del projecte Tendències,
impulsat per Regió7, no van ni tre-
pitjar el pati de butaques. El que van

fer va ser gaudir d’un recorregut en
què van descobrir les entranyes del
vell teatre i van presenciar accions
teatrals des de llocs tan poc habitu-
als com els camerinos, els passadis-
sos interns o el mateix escenari.

Els bagencs Roc Esquius i David
Villarreal, guanyadors del tercer Ten-
dències, van ser els encarregats de
transformar de dalt a baix el Con-
servatori, amb un simple objectiu,
complert de forma reeixida: home-
natjar el teatre (gènere i edifici) i, al-
hora, sorprendre el públic. Per fer-ho,
van tenir el suport d’El Galliner, Kur-
saal, Stroika, Konvent, Cineclub i

Platea Jove i, és clar, dels actors de les
seves companyies, Dara (del surienc
Esquius), que va representar un es-
queix de l’obra El Catalon d’una nit
d’estiu, i Bah Teatre (del navarclí Vi-
llarreal), que va estrenar la micropeça
Exfamosos.

La iniciativa proposava un cir-
cuit obert a través de càpsules mu-
sicals i teatrals. L’acció va començar
al vestíbul i, en grups de quinze, va
dur els espectadors al quart pis, des
d’on van gaudir d’una perspectiva
per a molts inèdita del vell teatre de
ferradura. Seguidament, eren con-
duïts fins a un passadís, on una ac-

triu glossava el gènere del teatre i evo-
cava les emocions que causa a in-
tèrprets i espectadors. Acte seguit, el
públic baixava al primer pis, des
d’on van presenciar una performance
de signe contrari: un home assegut
sol a la platea remugava a una pare-
lla imaginària, tot dient-li que, per a
ell, el teatre no li aportava res en es-
pecial. A continuació, els espectadors
eren conduïts fins als camerinos,
on una actriu s’empolainava davant
del mirall tot cantant els sentiments
que li causava la seva professió.

Finalment, el públic era conduït a
l’interior de l’escenari i, un cop tots

els espectadors van haver ocupat
les cadires, van gaudir del nou mun-
tatge Exfamosos, que va posar a es-
cena una divertida comunitat de
veïns habitada per personatges de
cançons com El senyor Ramon, La
Maria de l’ull viu i Marrameu torra
castanyes, amb un final sorprenent.
Acabada l’obra, va començar la peça
següent, El Catalon d’una nit d’estiu,
al costat mateix del teló, una diver-
tida i original proposta on els prota-
gonistes conversaven rimant les pa-
raules, arran d’una aposta d’un d’ells
per intentar formar part d’un grup de
reggaeton en català.
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Crònica

Esquius i Villarreal homenatgen el teatre en majúscules
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El públic va ser traslladat al quart pis del galliner, on va veure una imatge única del teatre
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S’AIXECA EL TELÓ I APAREIX AL COSTAT DEL PÚBLIC «EL CATALON D’UNA NIT D’ESTIU» Habitualment, quan s’apuja un teló, els actors irrompen a l’escenari representant una obra de cara a la platea.
Ahir, un cop acabat l’«Exfamosos», es va aixecar el teló, però els intèrprets de l’obra següent, «El catalon d’una nit d’estiu», de Roc Esquius, van aparèixer mirant a l’interior de l’escenari, just al costat del
públic, que va moure les cadires 45 graus. Els espectadors van gaudir d’una divertida obra on els personatges conversaven rimant les paraules a ritme d’un nou estil: el ‘catalon’. A la foto, el final de l’obra.
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Una actriu cantant sobre les emocions de la seva professió, als camerinos
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El projecte Tendències porta 150 persones al Conservatori, que gaudeixen de representacions en llocs inèdits de l’edifici



Regió7

Enquesta: QUÈ LI HAN SEMBLAT LES ACCIONS TEATRALS AL CONSERVATORI?

«Molt original»
«M’ha semblat una iniciativa
molt bona i interessant. No és
gaire habitual de veure. Les
obres han estat molt originals. A
més, he pogut veure racons del
teatre on no havia estat mai».

ÀNGEL ROSET
PUIG-REIG, 64 ANYS

«Un format molt adequat»
«M’ha agradat molt, ha estat una
molt bona iniciativa. M’ha servit
per conèixer aquest teatre, on en-
cara no havia estat. I el format de
teatre ha estat bastant adequat,
curtet i molt interessant».

CARME OJEDA
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, 33 ANYS

«Conèixer la ciutat»
«La veritat és que era la primera
vegada que venia al Conservatori i
m’ha agradat molt. És una manera
de conèixer el que tenim a Man-
resa. I les obres de teatre m’han
sorprès, m’han agradat molt»

ANTÒNIA CHECA
NAVARCLES, 48 ANYS

«Descobrir les interioritats»
«M’ha fet molta gràcia descobrir
les interioritats del Conservatori,
llocs on no havia pogut accedir
mai, com a dalt de tot del galliner.
El teatre té la seva gràcia, i les
obres m’han agradat també molt»

LLUÍS MACIÀ
SÚRIA, 52 ANYS

«Obres naturals i amenes»
«Molt bé, ha estat tot molt espon-
tani. Els actors molt naturals, i les
obres, molt amenes, molt de carrer,
amb molta paraula i sense gaire
teatralització, com la majoria d’o-
bres. M’ha agradat tot molt»

NÈLIDA CASAS
MANRESA, 41 ANYS
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Després de l’itinerari, el públic va ser traslladat a l’escenari per veure les dues micropeces
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ELS «EXFAMOSOS» DE VILLARREAL, PRIMERA REUNIÓ D’ACTORS I ESPECTADORS A DALT DE L’ESCENARI. Un cop les cadires ja van ser ocupades (molts espectadors es van haver de
quedar dempeus), el dramaturg David Villarreal va estrenar allà mateix el seu muntatge «Exfamosos», representat pels actors des dels diferents balcons del teatre. «Exfamosos» va presentar una
surrealista comunitat veïnal ocupada per personatges de cançons com «La Marieta de l’ull viu», «Marrameu torra castanyes» i «El senyor Ramon» empaita criades, amb un final sorprenent.
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