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‘L’obra acumula molta tensió, 
poc habitual en el teatre amateur’

Jaume Virgili Director de teatreE NTREVISTA

TARRAGONÈS AL DIA

IÑAKI DELAURENS 

- Parli’m de l’obra Qui va matar 
Virginia Woolf? que representen 
divendres al Morell. 
- És una readaptació del drama 
Qui té por de Virginia Woolf? d’Ed-
ward Albee. També és una comè-
dia negra, ja que és molt àcida. 
Tracta sobre un matrimoni im-
mers en el fracàs i la monotonia, 
on la parella porta l’odi més allà 
de la seva vida íntima. La dona 
convida una altra parella a casa i 
viuen una vetllada que comença 
sent agradable però a poc a poc es 
torna un malson per als convi-
dats que es veuen implicats. 

 
- En què ha consistit la readap-
tació que ha fet? 
- Principalment l’he escurçat per-
què l’original era molt llarga i al 
final he assolit una obra de dues 
hores. La meva primera intenció 
era utilitzar la versió que va fer 
Daniel Veronese al Teatre Romea, 
ja que era més curta i estava molt 
bé aconseguida. Però no la vaig 
trobar, així que ho vaig haver de 
fer jo mateix i és el que més m’ha 
costat d’aquest projecte. 

 
- Per què va apostar per aquesta 
obra? 
- Quan estudiava al Col·legi de 
Teatre de Barcelona vaig anar a 
veure Qui té por de Virginia Woolf? 
i em va enamorar. Sobretot, em 

va captivar el tipus de teatre, 
molt diferent de l’amateur que es 
basa en la comèdia o el vodevil.  

 
- Quant de temps els ha suposat 
preparar aquesta obra? 
- Portem dos anys bons treballant.  

Ja la vam estrenar fa uns mesos i 
l’hem representat a Vilaplana, Al-
forja, Reus i la Pobla de Mafumet. S’ha 
hagut de treballar molt perquè és 
molt tensa i el text té molta força. 
Però per sort els quatre actors m’han 
facilitat molt la feina.   

Jaume Virgili 
(Vilaplana, 1981) Cui-
ner de formació, ha re-
alitzat diversos cursos 
al Col·legi de Teatre de 
Barcelona. De ben pe-
tit ja va formar del 
Grup de Teatre de Vila-
plana, i també ha pas-
sat per altres compa-
nyies com La Moixera 
de la Selva del Camp o 
el Llop’S Teatre de 
Reus. És el director de 
Qui va matar Virginia 
Woolf?, que s’inter-
preta aquest dissabte, 
a les 21 h, al Teatre-Au-
ditori del Morell amb 
el GT de Vilaplana.  

Perfil

- Parli’m dels actors i personat-
ges que surten? 
- Jordi Mateu i Maria Girona fan 
de George i Martha, el matrimoni 
principal, i Sergi Mestre i Ingrid 
Braña són Nick i Honey, la parella 
convidada. És una obra molt difí-
cil d’interpretar per la seva alta 
tensió amb papers molt compli-
cats. Sobretot el personatge de la 
Martha perquè té una pujada i 
baixada de sentiments, canvis 
d’emocions, que són delicats 
d’interpretar. Per sort, els quatre 
ho van agafar amb ganes i ha estat 
un plaer treballar amb ells. 

 
- Ha comentat que no és una 
obra habitual en el teatre ama-
teur. Com ha evolucionat el 
Grup de Teatre de Vilaplana? 
- El grup té més de 30 anys. Quan 
era petit hi participava la meva 
àvia, gent més gran. Feien comè-
dies fàcils que funcionaven molt 
bé. Jo vaig començar amb els Pas-
torets i recordo un any que vam 
fer la Passió. Va ser molt impor-
tant perquè actuàvem 50 perso-
nes en un poble molt petit. 

 
- Han viscut algun moment crí-
tic o de baixa participació? 
- Quan la gent gran es va retirar, 
vam estar a punt de desaparèixer. 
Els quatre o cinc que quedàvem ho 
anàvem tirant endavant. Però fa 
cinc anys, arran del musical Mar i 
Cel, es va sumar molta gent i a par-
tir d’aquí s’ha fet un salt a millor.  

 
- Quina sensació s’emportarà la 
gent que vagi a veure Qui va ma-
tar Virginia Woolf? 
- Molta tensió i neguit, ja que és 
una obra que carrega fins i tot 
amb els silencis. Espero que això 
no els impedeixi gaudir del gran 
nivell dels actors de l’obra.

Imatge del jove 
director de teatre que 
dirigeix un clàssis dels 
escenaris i cinema.   
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La pista de pàdel 

ja es pot reservar 

mitjançant una app 
 

La pista de pàdel instal·lada a la Zo-
na Esportiva de la Riera de Gaià, que 
es va posar en funcionament a prin-
cipis de setembre, ja disposa d’un 
sistema de reserva a través d’app. 
Concretament, els interessats en 
demanar hora ho han de fer amb 
l’aplicació de mòbil ‘apuntaT’. L’usu-
ari farà una prereserva per Internet 
a l’adreça web rieradegaia.apun-
tat.com i en el moment en què es vul-
gui confirmar-la, es passarà a la pas-
sarel·la bancària per fer el pagament 
amb VISA. En cas que passades 24 ho-
res de la prereserva no s’hagi rea-
litzat el pagament, la pista tornarà 
a sortir a la venda per a la resta d’usu-
aris. Per accedir a la pista, també 
s’ha de fer a través del dispositiu 
mòbil. L’horari de la pista és de 7.30 
a 22.30 h i el preu és de 12 euros una 
hora i mitja amb llum natural i 16 
euros amb llum artificial.

RIERA DE GAIÀ

La cinquena Trobada Gegantera 
organitzada aquest diumenge pas-
sat pels Gegants i Grallers del Cat-
llar va quedar deslluïda a causa la 
pluja que va caure. Tot i que no es 
va celebrar la cercavila, sí que es 
va dur a terme el dinar de germa-
nor entre les colles participants. Ai-
xí doncs, més d’un centenar de 
persones van poder gaudir d’un 
àpat de germanor amb molt bon 
ambient a les carpes del parc de la 
Torre d’en Guiu.

EL CATLLAR

Travessa en BTT 

a través de l’Anella 

Verda del Baix Gaià 
 

Aquest diumenge, 16 d’octubre, el 
Club Excursionista Sense Fronteres 
organitza la Travessa BTT Anella 
Verda del Baix Gaià. Es tracta d’una 
prova de ciclisme de muntanya a 
través dels Pallaresos, el Catllar, la 
Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de 
Montornès, Salomó, Vilabella i Re-
nau. La sortida d’aquesta cita de 55 
quilòmetres i aproximadament 1.000 
metres de desnivell positiu serà a 
les 7.45 hores del matí a l’Institut 
dels Pallaresos. L’organització ha 
catalogat la dificultat del circuit 
com a mitjà, amb un terreny poc tèc-
nic. El preu d’inscripció per als so-
cis del club és gratuït i els que no ho 
sigui han de pagar 2 euros per adult. 
Aquest dijous conclou el termini 
per inscriure’s a aquesta cursa. Els 
interessats han d’enviar el seu nom, 
DNI i mòbil al correu: cesensefron-
teres@gmail.com

ELS PALLARESOS

Surt a concurs la 

concessió del bar 

del Casal Municipal 
 

Ha sortit a concurs públic la con-
cessió del bar-cafeteria del Casal 
Municipal de Renau. Aquesta ces-
sió del servei de bar per a ús priva-
tiu serà per a un termini de quatre 
anys, prorrogable anualment dos 
anys més. El procediment del con-
curs serà a sobre tancat, obert a 
tothom buscant l’oferta econòmi-
cament més avantatjosa, amb di-
versos criteris d’adjudicació. En-
tre aquests elements de valoració 
clau, cal explicar el programa d’ex-
plotació de la instal·lació i millo-
res en l’equipament addicional. 
Els interessats en presentar ofer-
tes per la cafeteria del Casal Muni-
cipal tenen temps fins al pròxim 
divendres 21 d’octubre a l’Ajunta-
ment. Per a més informació, es po-
den consultar les bases del con-
curs al web del consistori: www.re-
nau.altanet.org

RENAU

Trobada 

de gegants 

passada  

per aigua

Parlament de l’organització abans del dinar. FOTO: FACEBOOK AJ.


