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‘L’obra és una crítica irònica del 
sistema educatiu de la postguerra’ 

Oriol Fuguet  Director de la versió d’‘El Florido Pensil’ de La Resclosa

TARRAGONÈS AL DIA

IÑAKI DELAURENS 

- Com va sorgir la idea de fer El 
Florido Pensil a Alcover? 
- Fa molts anys ja s’havia repre-
sentat aquesta obra a Alcover 
quan estava de gira i va deixar 
molt bon record. Per això a l’hora 
de buscar una obra vam apostar 
per El Florido Pensil. Hem fet una 
barreja entre la versió d’Andres 
Sopeña i la de Guillem-Jordi Gra-
ells, adaptada al nostre poble.  
 
- Què em diria per la gent que 
encara no sap de què va l’obra? 
- És una crítica molt irònica de 
l’escola de la postguerra. L’obra és 
una anada i tornada pels records 
d’infantesa dels cinc personatges 
amb comentaris i reflexions. Es 
reviu la rigidesa a l’aula, el poder 
que hi tenia l’Església i l’aprenen-
tatge a cop de regla.  

 
- En total participen sis actors. 
- N’hi ha un que té més experièn-
cia que la resta, que tenim un ba-
gatge petit. Tots som amateurs i, 
en el meu cas, puc dir que he cres-
cut amb La Resclosa.  

 
- Parli’m dels personatges. 
- Els cinc nens tenen perfils molts 
diferents que permeten jugar per 
les diferències socials. Hi ha un 
nen immigrant andalús, un de fa-
mília amb diners, un altre d’es-
querres, un bastant guerriller i un 

altre que és un tros de pa i molt in-
nocent. A més, jo interpreto els 
diferents professors.  
 
- Tinc entès que adapten els pro-
fessors als pobles on actuen. 
- Per fer-ho més proper al públic,  

als pobles on anem preguntem 
pels professors mítics que van 
marcar una època i tothom recor-
da. Aleshores utilitzem el seu 
nom en l’obra.  

 
- L’escenificació també recorda 

Oriol Fuguet 
(Alcover, 1977) és di-
rector de la versió d’El 
Florido Pensil del grup 
de teatre La Resclosa, 
del qual també és 
membre des de la seva 
fundació fa nou anys. 
Aquest dissabte, a par-
tir de les 21 h, aquesta 
coneguda obra arriba 
al Teatre-Auditori del 
Centre Cultural del 
Morell. Parlem amb el 
seu director que expli-
ca els aspectes clau 
d’aquesta comèdia 
plena d’ironia sobre el 
sistema educatiu de la 
postguerra.

Perfil

aquella escola franquista? 
- Els personatges van vestits com 
els típics escolars i juguem molt 
amb els elements de l’aula com els 
pupitres, la pissarra o la bandera. 
Però sobretot utilitzem un filtre 
de llum com sèpia, una mica ocre, 
que ressalta el pas en el temps. 

 
- Quina rebuda ha tingut per 
part del públic? 
- Funciona bastant bé perquè la 
ironia convida a riure molt. Ens 
trobem gent jove que s’ho passa 
molt bé i persones grans que revi-
uen la seva infantesa i s’acosten 
per explicar-te vivències perso-
nals de l’escola.  

 
- No fa gaires anys que La Res-
closa fa teatre de sala. 
- Fa anys que amb la Fira de Ban-
dolers va sorgir molta gent inte-
ressada pel teatre i s’havia fet els 
Pastorets i interpretacions al car-
rer. Però en els darrers temps hi 
ha hagut un grup que estem més 
interessats en el teatre de sala. 

 
- Com ha evolucionat el grup de 
teatre? 
- Al principi, fa 9 anys, érem gaire-
bé uns 30 i a la Fira de Bandolers 
hem arribat a ser uns 40. Des que 
fem teatre de sala, hem fet tres 
obres: l’adaptació d’Out of Order 
de Paco Mir, que era mixta, Homes! 
de T de Teatre, de dones, i El Flori-
do Pensil, en la versió masculina.  

 
- Queda alguna cosa d’aquell sis-
tema educatiu d’El Florido? 
- Almenys a Alcover, pel que he 
viscut, diria que no. Per sort, el 
comportament dels professors ha 
canviat. Hi ha alguna vivència con-
creta, com el fet de les fileres o les 
flexions a classe d’educació física, 
però no en queda gaire rastre.

Imatge del director 
i actor de la versió 
alcoverenca d’‘El 
Florido Pensil’.   
FOTO: CEDIDA

Recollida d’aliments 
i conferència sobre 
el franquisme  
Des d’ahir i fins al dissabte, 26 de 
novembre, el Catllar organitza una 
Recollida d’Aliments per abastir 
a l’associació de Càritas del muni-
cipi. Entre els productes que es re-
comanen recollir hi ha: llegums 
cuits, llaunes de conserva, oli, ga-
letes, cereals, brics de brou, xoco-
lata en pols i productes d’higiene 
personal i de la llar. Aquesta inici-
ativa coincideix amb el Gran Re-
capte d’Aliments que tindrà lloc 
el cap de setmana. D’altra banda, 
aquest divendres se celebra la quar-
ta cita del Cicle de Conferències 
d’Història al Castell del Catllar. A 
partir de les 19.30 h, el Dr. Joan Ma-
ria Thomàs i Andreu començarà la 
seva ponència sobre ‘El primer 
franquisme a Catalunya’. Aquest 
cicle conclou la setmana que ve 
amb la darrera xerrada divendres 
2 de desembre.

EL CATLLAR

Un any més el centre històric de la 
Riera de Gaià va ser l’escenari de 
la Fira Mercat Medieval, que va 
ocupar la plaça Major i el carrer 
major. Dissabte i diumenge, el pú-
blic va poder passejar, mirar i com-
prar en les prop de seixanta para-
des, que van oferir artesania i pro-
ductes d’alimentació. Els més petits 
s’ho van passar d’allò més bé amb 
les atraccions i es van fer demostra-
cions d’oficis, tallers diversos i es-
pectacles de carrer.–J. BORONAT

LA RIERA DE GAIÀ

Sortida de l’Assoc. 
de Dones per veure 
el musical d’ABBA  
L’Associació de Dones de Vilallon-
ga del Camp organitza aquest diumen-
ge 27 de novembre, una sortida a la 
Tarraco Arena Plaça per a veure el 
musical ABBA. Aquesta obra aterra 
a Tarragona dintre del seu tour  tri-
but a la mítica banda sueca. El preu 
de l’entrada VIP més l’autocar és de 
26,50 euros per les sòcies i de 29,50 
euros per a les no sòcies. El paga-
ment s’ha de formalitzar a les ofici-
nes de la Cooperativa Agrícola i Cai-
xa Rural fins dijous, 24 de novem-
bre. Les places són limitades. Aquest 
musical de la companyia Barabú Pro-
duccions és un espectacle d’una ho-
ra i mitja on es podrà gaudir de can-
çons com Chiquitita, Waterloo, Dan-
cing Queen i Voulez Vouz, entre altres. 
La historia tracta sobre una perso-
na anònima, amiga de Stig Ander-
son, mànager d’ABBA des de la seva 
creació fins a la seva dissolució.

VILALLONGA DEL C.

S’instal·la una unitat 
de contaminació 
atmosfèrica al poble  
Des de la setmana passada, l’Ajun-
tament dels Pallaresos ha instal·lat 
una unitat mòbil per mesurar la 
contaminació atmosfèrica a la zo-
na verda que hi ha al costat de la pis-
ta poliesportiva de l’Onze de Se-
tembre. Aquesta iniciativa respon 
a una campanya impulsada des de 
la secció d’immissions, Servei de 
vigilància i control de l’aire de la 
Direcció General de Qualitat Am-
biental i Canvi Climàtic del Depar-
tament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat, amb l’objectiu 
de vigilar la contaminació atmosfè-
rica del municipi. S’ha recomanat 
instal·lat la unitat mòbil a un lloc 
obert dels Pallaresos. Així doncs, 
fins a meitat del mes de desembre, 
al costat de la pista poliesportiva 
hi haurà un mesurador de vigilàn-
cia per conèixer els nivells de con-
taminació atmosfèrica al poble. 

ELS PALLARESOS

Animat cap 
de setmana 
amb la Fira 
Medieval

Els més petits també van gaudir a la fira. FOTO: JOAN BORONAT

EL MORELL


