
Aquesta setmana s’han conegut
les sis propostes que s’escenifica-
ran en el marc del primer cicle de
lectures dramatitzades de Manre-
sa, organitzat pel Centre Dramàtic
del Bages i Manresana d’Equipa-
ments Escènics. Els projectes seran
desenvolupats des de propostes
d’actors bagencs i han estat selec-
cionats per diferents figures vin-
culades al món de l’espectacle,
com ara l’actor Jordi Figueras, que
és conegut a la petita pantalla per
la seva participació en sèries com
Lo Cartanyà, però incondicional
del món del teatre, amb partici-
pacions en produccions com L’E-
dèn i L’oncle Vània.

Què oferirà el primer cicle de
lectures dramatitzades als es-
pectadors?

Permetrà conèixer textos que
per a molta gent són inèdits i que
tenen molta qualitat. S’ha de po-
sar l’èmfasi, sobretot, en els textos,
ja que són els protagonistes reals
d’aquestes propostes que poden
interessar a tot tipus de públic, per-
què són unes iniciatives molt di-
ferents i variades.

Quins són els criteris que han
seguit per triar les obres a esce-
nificar?

Es va mirar de diversificar al
màxim entre els muntatges, de
manera que els textos fossin de
qualitat al mateix temps que variats
entre ells. Vam estar de sort, per-
què van sortir propostes molt di-
ferents. A més, també vam incidir
en la posada en escena. Les pro-
postes havien de presentar una
orientació del text i una interpre-
tació, però en ser bàsicament un ci-
cle de lectures, el que ha d’arribar
als espectadors és el text, i aquest
ha de ser el protagonista.

És satisfactori el nivell dels
projectes rebuts?

Des de la meva experiència
com a actor he vist vertaderes
perles. Des de peces clàssiques que
val molt la pena revisitar fins a tex-
tos extraordinaris, alguns dels
quals no coneixia. Totes sis obres
tenen molt interès. A més a més,
reuneixen actors més consolidats
i altres que comencen i són de
nova fornada.

Com veu la iniciativa del Cen-
tre Dramàtic del Bages de voler
impulsar l’escena a la comarca?

Molt interessant. A Manresa li
falta fer un pas, que és la produc-

ció pròpia. Fins ara havíem acon-
seguit programar bons muntatges
amb un equipament de qualitat,
com és el Kursaal. Ara només fal-
ta la producció pròpia. Aquestes
iniciatives són uns passos que
potser hi van encaminats i, com a
actor, aquesta promoció és molt
bona.

En quin escenari es troba ac-
tualment Jordi Figueras?

A Lleida. Col·laboro en el mun-
tatge Ulleres de sol, de Maria Bar-
bal. És una iniciativa de producció
pròpia que ha sorgit per intentar
pal·liar el buit que hi ha de teatre
d’adults a la província de Lleida. De
fet, es tracta d’una iniciativa que
ajuda a activar la producció pròpia,
i Manresa no hauria de quedar en-
rere en aquest sentit, perquè hi ha
potencial escènic amb actors, gent
del circ i de moltes disciplines, i no-
més ens falta completar aquest
àmbit.
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Les sis lectures dramatitza-
des d’aquest primer cicle

s’escenificaran a partir de l’abril a
la Sala Petita del Kursaal i finalitza-
ran el desembre. Es tracta de pe-
ces molt diferents que van des del
gènere musical, fins a textos tea-
trals més convencionals.Clara del
Ruste i Spei Macià han escollit Jardí
de dones, de Jaume Melendres;
Tick, Tick, Boom, de Johnattan Lar-
son, és la peça triada per Sílvia
Sanfeliu; Joan Maria Segura ha po-
sat el punt de mira en 360", de Jo-
sep Maria Miró Coromina; el pallas-
so Albert Vinyes farà parella amb
El col·leccionista de jerseis, de Wi-
lliam Mastrosimone; el nobel Ha-
rold Pinter, amb la seva obra L’a-
mant és el projecte presentat per
Magda Puig; mentre que Daniel Le-
desma i Ivan Padilla aposten per
Excés, de Neil Labute. 
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Sis peces que es faran
a partir de l’abril

Jordi Figueras
Actor i membre de la comissió del cicle de lectures dramatitzades. El manresà
ha col·laborat amb el Centre Dramàtic del Bages i Manresana d’Equipaments Escènics per
escollir les propostes d’aquest cicle que vol promocionar l’escena local

«A Manresa encara li falta fer el
pas de la producció pròpia»

«Aquest certamen donarà

a conèixer textos que per

a molta gent són inèdits i

que tenen molta qualitat»

«Hi ha peces clàssiques

que val molt la pena

revisitar i altres textos

extraordinaris»

L’actor Jordi Figueras, en una imatge d’arxiu captada amb la plaça de Sant Domènec de fons
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