
Tràfec Teatre és una companyia
que sempre parteix de zero en tots
els projectes que emprèn. La seva
directora, Lydia Canals, explica
que el 70è aniversari de l’allibera-
ment d’Auschwitz (1945) els va fer
reflexionar a fons. En les reunions,
van sorgir algunes preguntes in-
còmodes: «és possible tornar a
casa després d’haver estat testi-
moni dels camps d’extermini? És
possible la llibertat?».

Amb aquests interrogants com
a motor creatiu, Tràfec Teatre va
anar bastint la història d’un grup de
presoners del camp de Mauthau-
sen-Güssen que intenta afrontar la
normalitat de la vida quotidiana un
cop acabada la guerra, i que acom-
panya els espectadors en un viat-
ge pels horrors de la segona meitat
del segle XX fins arribar als nostres

dies. «Volem que els qui ens vinguin
a veure reflexionin sobre si les co-
ses han canviat des d’aleshores o
encara repetim els mateixos er-
rors del passat», explica Canals. 

El títol del muntatge, Assaig T-4,
és un joc de paraules. D’una ban-
da, fa referència a Tiergartenstras-

se, número 4, de Berlín, que és l’a-
dreça de l’edifici on els nazis van
dissenyar des del 1939 fins al 1941
el pla d’extermini de les persones
que consideraven, literalment,
«vida no mereixedora de vida», és
a dir, malalts moribunds, discapa-
citats de totes les edats i homose-

xuals. 
De l’altra, el títol també significa,

segons Canals, el concepte de
«temptativa i improvisació», «les
dues tes de Tràfec Teatre» i «la
quarta paret», que és la barrera
imaginària que separa l’escenari del
públic en el teatre.
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La impossibilitat de tornar a casa
La companyia berguedana Tràfec Teatre estrena demà «Assaig T-4», una reflexió sobre la llibertat i els camps d’extermini

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre Municipal. Berga. Dia:
dissabte, a les 22 h, i diumenge, a les 18 h.
Intèrprets: Montse Sánchez, Pep Mollar,
Carlos Carbajo, Montse Grifoll, Muntsa Camps,
Lydia Canals, Iris Hinojosa. Preu de
l’entrada: 10 euros.

Assaig T-4

Teatre
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Escenarisd’Entrada

Els personatges d’«Assaig T-4» fan un viatge que recorre la segona meitat del segle XX

ARXIU PARTICULAR/JORDI PLANA

La majoria d’obres que Tràfec
Teatre ha representat al llarg

de la seva història no tenen text i
es fonamenten, en canvi, en les ca-
pacitats expressives d’altres ele-
ments, sovint ignorats en el teatre
occidental, com són el gest, la mú-
sica, la il·luminació i les ombres. As-
saig T-4 manté aquesta filosofia.
Quan parla dels seus referents ar-
tístics, Canals sempre porta a
col·lació les reflexions intempesti-
ves de l’escriptor francès Antonin
Artaud (1896-1948), les quals cri-
ticaven l’abús del text per part dels
actors i directors de la tradició tea-
tral europea. Els set membres de la
companyia –Montse Sánchez, Pep
Mollar, Carlos Carbajo, Montse Gri-
foll, Muntsa Camps, Lydia Canals i
Iris Hinojosa– dominen diverses
disciplines artístiques on intervé
decisivament el cos, com ara la
dansa contemporània, la tècnica de
mim de l’actor francès Étienne De-
croux i el teatre del gest. 
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Una obra en què
predomina el gest

� LLOC: Sala Cultural Cal Gallifa.
Sant Joan de Vilatorrada.  �DIA:
avui, a les 20.30 h. � ENTRADES: 10
euros; 7 euros per a pares i mares; 5
euros per a menors de 14 anys; i
gratuït per a l’alumnat. L’Escola
Municipal de Música de Sant Joan con-
vida avui el Cor Infantil Amics de la
Unió, de Granollers, amb un especta-
cle que posa música a poemes de Mi-
quel Desclot. El director, Josep Vila Jo-
ver, ha estat a Sant Joan per assajar la
intervenció d’alumnes locals en qua-
tre cançons del repertori (a la foto).

SANT JOAN 
CANTA «CANÇONS
DE LA LLUNA 
AL BARRET»

� LLOC: Sala gòtica de Sant An-
dreu. Manresa. �DIA: avui, a les
20 h. � ENTRADES: 5 o 10 euros,
segons agradi. Nascut a Kat-
mandú, Manish Shrestha es va es-
pecialitzar en el sarod, instrument
de corda de so introspectiu.

UN ESPECIALISTA
EN EL SAROD, 
A L’ESPAI ÀNIMA

IMATGE PROMOCIONAL

� LLOC: teatre Kursaal. Manresa.
�DIES: dissabte, a les 18 i a les
21 h; i diumenge, a les 12 i a les
18 h. � ENTRADES: 22 euros (20 i
15 euros amb descomptes). Per
al nou espectacle del Mag Lari no-
més queden algunes entrades per
a la sessió de diumenge al migdia.

EL MAG LARI FARÀ
QUATRE FUNCIONS
D’«OZOM»

IMATGE PROMOCIONAL

ESCOLA DE MÚSICA DE SANT JOAN


