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Entrevista a Oriol Berch L’obra de teatre ‘Mentiders’ de la Joventut 
de la Faràndula es representarà per última vegada després de 20 funcions 
per tot Catalunya, i ho farà entorn al Fresc Festival

“La gent desmereix el 
teatre que es fa aquí”
Jaume Mas Roma  • @jmasroma  #OciDS  #FrescFestival

Oriol Berch, un dels protagonistes de ‘Mentiders’, que representarà avui  a l’Amfiteatre dels Jardinets / CEDIDA

‘Mentiders’ posarà punt i fi-
nal després de dos anys voltant 
per diferents teatres de tot Cata-
lunya, i guanyant fins a 25 premis. 
L’obra, que es va estrenar durant 
el Nadal a la nit, la tradicional fun-
ció organitzada per la Joventut de 
la Faràndula cada nit de Nadal, i 
dos anys més tard segueix sorpre-
nent als seus espectadors. Sota la 
direcció d’Albert Gonzàlez, els 
actors i actrius Oriol Berch, Jau-
me López, Salva Peig, Maria An-
tònia Vidal, Carmina Pla, Arnau 
Solsona i Paula del Río represen-
taran per última vegada l’obra de 
la companyia Joventut de la Fa-
ràndula. Berch, guanyador en 
més d’un dels festivals de teatre 
amateur és un dels protagonistes 
d’aquesta obra d’humor britànic 
plena d’embolics

Després de dos anys de gira 
amb l’espectacle ‘Mentiders’ 
poseu punt i final. Com afron-
teu l’última funció?
Ens fa molta il·lusió acabar a Saba-
dell. Tenim moltes ganes de po-
der tancar la gira a casa, amb gent 
repetint, gent que encara no l’ha 
pogut veure... I encara més fer-ho 
en un lloc tant meravellós i com és 
l’Amfiteatre dels Jardinets de la 
Caixa Sabadell.

Porteu un recompte de les 
obres que heu arribat a fer amb 
aquest espectacle?
Portem unes 20 funcions amb 
Mentiders.

És habitual girar durant tant 
de temps en una obra de teatre 
no professional?
No acostuma a passar, i amb la 
joventut de la Faràndula tam-
poc. Normalment la companyia 
fa les seves obres a La Faràndu-
la, les repeteix durant un parell 
d’anys, però programats en el te-
atre i prou. I també aprofitant el 
Nadal a la nit es programa un es-
pectacle... Si tu tens la sort que el 
muntatge agrada i que entra dins 
del circuit de teatre amateur cata-
là, llavors pot ser que et surtin més 
bolos. 

I mira, finalment hem guanyat 
25 premis en festivals. Tot i que de 
les 20 funcions, 5 van ser en festi-
vals i concursos, ens surt a 5 pre-
mis per concurs. Ha sigut una 
obra que ha funcionat molt bé.

Com ha evolucionat l’obra en 

aquestes 20 funcions?
No hi ha hagut tants canvis pel 
que fa la part artística del muntat-
ge. Ha sigut més en la part repre-
sentativa, ja que tots hem pogut 
anar moldejant una mica el per-
sonatge i anar-lo portant a un ter-
reny on ens sentim més còmodes 
i anar amb la tranquil·litat de por-
tar més representacions i de saber 
què funciona i conèixer millor els 
personatges de cada un.

Com ha sigut la relació amb la 
companyia?
Quan parlem d’aquests premis i 
arribar fins a les 20 representaci-
ons és també perquè s’ha aconse-
guit agrupar a una colla d’amics. 
Ho trobarem a faltar, sobretot 
l’amistat que deixarem i que hem 
creat al llarg d’aquests dos anys 
de representació. Tant pel que fa 
tots els actors com els tècnics que 
han fet possible l’espectacle.

I a partir d’ara, hi ha alguna 

proposta sobre la taula en una 
direcció semblant?
Ara per ara no hi ha res a la vista. 
Però si que és veritat que l’entitat 
ja està treballant en un altre Nadal 
a la nit. Tot i això, no se sap si tin-
drà un recorregut com Mentiders, 
però tampoc penso que quan es 
pensa una obra com Mentiders es 
pensi en un gran recorregut. Es 
pensa en la funció del Nadal i en 
cinc o sis funcions més, no en por-
tar-ho més enllà.

A Sabadell hi ha una gran pro-
ducció de teatre ‘amateur’. Per 
què creus que hi ha aquest in-
terès, no només per consumir 
teatre, sinó també per practi-
car-lo?
Crec que és un factor molt cultu-
ral, no només de Sabadell, tam-
bé del Vallès. Hi va haver una gran 
fornada d’entitats de teatre ama-
teur, no només ara, des de fa molts 
anys. Hi ha hagut molt moviment 
cultural. I molta de la gent que es 

“Molts actors 
professionals 
han sortit 
del teatre 
‘amateur’
de la ciutat” 

Mentiders
Dimarts 24/07
22.00 h
La Joventut de la 
Faràndula posa punt 
i final a l’espectacle 
sota la direcció d’Al-
bert Gonzàlez. Una 
comèdia britànica 
que no decebrà ningú

Un doctor en
la Campiña
Dimecres 25/07
19.00 h
La projecció del film 
francès del director 
Thomas Lilti, seguit 
d’una tertúlia a càrrec 
de Josep Argemí Re-
nom, metge pediatra

La Flauta Màgica
Djous 26/07
22.00 h
La companyia Dei 
Furbi proposa una 
adaptació lliure de 
l’òpera de Mozart. 
Una combinació 
de teatre i música 
que sintetitza la 
partitura original 
amb un toc d’humor

Agenda Fresc

‘Mentiders’ és una 
obra d’Anthony 
Neilson, estrenada el 
2002 al Royal Court 
Theatre Downstairs 
de Londres i que ha 
estat adaptada de la 
mà d’Albert Gonzàlez 
i la Joventut de la 
Faràndula 

dedica al teatre professional ha 
sortit del teatre amateur de la ciu-
tat, la Faràndula n’és un clar exem-
ple. A més, el fet de tenir la gran 
ciutat al costat [Barcelona] té 
molta tirada, a nivell d’inquietuds 
artístiques i teatrals.

I sobre la influència de Barce-
lona. Sembla que aquells que 
s’hi volen guanyar la vida han 
d’acabar anant a Barcelona. 
És complicat. El nucli dur del te-
atre professional està a Barcelo-
na i tot i que estem al costat de 
la ciutat sembla que la gent pre-
fereixi anar a Barcelona a veu-
re les obres, fins i tot els especta-
cles professionals. És com un mal 
vici, fins i tot quan es programen 
obres a Sabadell la gent prefereix 
anar a Barcelona. “Vaig a Barce-
lona a veure...” sembla molt antic, 
però encara existeix. La gent des-
mereix el que es fa aquí, sembla 
que tot el que es fa aquí la gent no 
li dona aquest valor.


