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CRISTINA VALLS 

El Teatre de les Comèdies, una 
jove companyia reusenca que va 
néixer farà prop d’un any, pretén 
apropar el públic al gènere d’òpe-
ra còmica en català i de qualitat. 
Deu el seu nom a l’antic teatre 
del segle XVIII, ubicat on es tro-
ba actualment el Museu de Reus 
del raval Santa Anna. Al capda-

vant del Teatre de les Comèdies 
es troba el músic Marçal Pascual 
i la presidenta de l’entitat, Patrí-
cia Mercado. Ells aposten per do-
nar vida a l’òpera, però no una 
qualsevol, sinó una entenedora. 
Pel que fa a l’organització inter-
na, la companyia és d’allò més 
nòmada. Mercado puntualitza 
que Pascual és qui s’encarrega de 
la traducció literària, dels arran-

jaments i de l’orquestra. També 
compten amb el suport del direc-
tor d’escena tarragoní, Iban Bel-
trán.  

A més, Mercado té experièn-
cia en aquest camp, ja que fa uns 
anys va treballar a Camerata XXI 
i, en quedar-se a l’atur, va voler 
reinventar-se amb quelcom  lli-
gat amb la cultura. «Vaig desco-
brir la música i vaig llençar-me a 

la piscina: amb trenta anys vaig 
aprendre a tocar el violí. Sempre 
havia estat el meu somni, saber com 
pensava un artista, i em va can-
viar la vida», afegeix il·lusiona-
da. Porta l’economia, l’adminis-
tració, la logística i coordina les 
relacions amb els mitjans, entre 
moltes altres coses. «Tota una 
bogeria!» , diu  atabalada, però li 
encanta. Destaca que, a nivell 

personal, també ha après a cul-
turitzar-se. «La cultura et per-
met fer mil coses. Tot i que no te-
nim gent contractada, coneixem 
moltes persones al llarg dels nos-
tres viatges i les tecnologies ens 
permeten treballar millor el màr-
queting», corrobora.  

L’estigma de l’òpera 
A partir d’aquí, concreta un te-
ma per a ella molt important: el 
contacte amb els mitjans. Extreu 
una conclusió flagrant. «La pa-
raula ‘òpera’ espanta a tothom, 
tant als mitjans com a la gent de 
carrer. Està estigmatitzat i ho vo-
lem canviar. Aquesta és la princi-
pal raó per la qual emprem el ca-
talà, per donar a conèixer l’òpe-
ra, perquè la majoria de gent no 
entenia la lletra», resol. També 
rumia canviar el mot per ‘teatre 

musicalitzat’. «Potser així és més 
atractiu», diu. A més, aposten per 
la renovació del públic d’òpera, el 
qual segons Mercado està enve-
llint. «Ens esforcem a fer-lo pro-
per als infants i abaratir-la per a 
tots els públics. Després de cada 
obra, els hi pregunto si ho han 
entès i si ha agradat. Ells són el 
futur... Quan veig que ho han entès 
tot a la perfecció, sento que hem 
fet bé la feina». 

 L’equip ha estrenat la seva pri-
mera obra, la producció La Serva 
padrona, una òpera bufa –d’origen 
italià– elaborada en català que ja 
ha arribat a diferents zones de la 
província. «Aquesta obra fou con-
cebuda i estrenada el 1733 com 
un intermezzo, una peça d’òpera 
còmica que s’intercalava enmig  
d’una òpera seriosa més exten-
sa», explica Mercado.  A banda 
de l’òpera  en si mateixa,  la com-
panyia disposa d’un complet equip 
d’orquestra que es llueix al mateix 
escenari acompanyant als can-
tants. La música esdevé doncs un 
actor més en l’acció teatral.

L’òpera del futur

Entitats Patrícia Mercado explica com funciona la jove agrupació 
de teatre i com està triomfant el seu primer treball de comèdia

Teatre de les Comèdies Companyia teatral reusenca
Marcel Pascual i 
Patrícia Mercado amb 
l’equip d’actors  F: DT.

La jove agrupació teatral vol fer proper el gènere a tots els públics, revifar 
l’interès dels infants i fer-lo entenedor a través del català

VIDA SOCIAL

Jornada solidària 
de suport als 
infants amb càncer 

■  La Fundació Pere Mata va or-
ganitzar ahir una festa solidària 
de suport als infants amb càncer 
i a les seves famílies. La jornada, 
que es va fer a les seves instal·la-
cions del carrer Tolerància, va 
comptar amb diversos tallers, ac-
tivitats i xerrades d’experts en el 
camp de l’oncologia i de la psico-
logia. A més de la Fundació Pere 
Mata també hi va col·laborar ac-
tivament l’Associació de Fami-
liars i Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya (AFANOC).

Diumenge, 23 d’octubre 
■ Urbanització Blancafort  
(13 hores) 
Festa dels 11 anys de l’Associació 
de Veïns Urbanització Blancafort. 
Amb un taller de Pins Art (13 h), 
una cercavila amb els nans 
(13.30 h), una paella popular 
(14 h) i una xocolatada (16 h). 
■ Barri Fortuny 
El barri Fortuny de Reus celebra 
Sant Bernat Calbó, el seu patró. 
Amb un esmorzar popular, una 
missa, la cercavila del Basilisc Pe-
tit de Reus, una processó amb la 
imatge de Sant Bernat Calbó re-
corrent els carrers del barri i una 
paella popular per cloure la jorna-
da festiva.

AGENDA

Gènere: Òpera bufa 
(gènere italià de comèdia). 
Primera obra: ‘La Serva 
Padrona’ 
Idioma: Català.

Fitxa artística
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