
ALBA CARMONA GIRONA

■Conta la llegenda que en un any
de fam i sequera, el comte d’Em-
púries va manar als pagesos reu-
nir tota la collita per repartir-la a
parts iguals entre els ciutadans.
Un dels veïns s’hi va negar i va vo-
ler marxar del poble enduent-se
el gra, però en passar pels aigua-
molls, carro, bous i càrrega van
enfonsar-se en el fang ins a desa-
parèixer entre els brams desespe-
rats dels animals. Encara ara,
diuen els avis, es pot sentir el bruel
desesperat dels bous als aigua-
molls de nit. 

La realitat, menys simbòlica, és
que l’udol és el cant del bitó, una
au nocturna que emet un so in-
desxifrable, un crit que ve de la te-
rra i que serveix com a punt de
partida per a Bruels, el celebrat es-
pectacle de la companyia empor-
danesa La Llarga, escrit i dirigit pel
iguerenc Oriol Morales. 

El muntatge, estrenat al festival
Grec aquest estiu, va fer tempora-
da a la Sala Becket de Barcelona,
on va tenir molt bona resposta per
part de la crítica. Avui arrenca
amb una doble funció al teatre El
Jardí de Figueres una gira que
també arribarà a la sala La Planeta
de Girona el  i  d’abril. 

«Aquesta idea del crit de la te-
rra, un crit fosc que torna i no dei-
xa dormir, és l’origen per parlar de
l’Empordà, de la memòria i de la
família, de com ressonen els se-
crets encara que passi el temps»,
explica Morales sobre l'especta-
cle, gestat de forma coral amb tot
l'equip artístic. 

Sobre l’escenari, quatre intèr-
prets -els empordanesos Joan
Marmaneu i Rebecca Alabert, a
més de Juan Pablo Mazorra i Iona
Balcells-trenen la història d’una
casa que va cremar després de la
Guerra Civil a la zona de l’Albera i

el que expliquen sobre el seu pro-
pi passat familiar. 

«Per una banda hi ha la trama
de com la persona que va cremar

la casa ho manté en secret  durant
anys i com això afecta ins i tot els
seus nets, i per l’altra, les històries
personals, amb una ina línia que
separa l’actor del personatge, per-
què els intèrprets parlen en pri-
mera persona al públic. Era una
cosa que buscàvem molt, que fos
com un conte explicat a la vora del
foc», airma l'autor de textos com
Granotes o Llançament. 

El material audiovisual d'Aleix

Plana també juga un paper im-
portant en la posada en escena
del muntatge, ajudant  a represen-
tar escenes i moments del passat. 

Premi Adrià Gual
«Bruelsés un text que vaig comen-
çar a escriure fa cinc o sis anys,
però no estava tancat quan el vam
presentar al premi Adrià Gual de
l’Institut del Teatre», explica Mo-
rales. El que van presentar va ser

un projecte d’esceniicació,  expli-
cant com treballaria la companyia
i exposant els materials que volien
abordar. 

El premi, que van guanyar l’es-
tiu del , implicava estrenar
l’obra al Teatre Lliure dins la pro-
gramació del festival Grec i una
dotació econòmica per tirar enda-
vant l’espectacle. 

Després de Dalí ha mort i Llan-
çament, aquesta és la tercera pro-
ducció de La Llarga, una compan-
yia de creació teatral empordane-
sa fundada per  Rebecca Alabert i
Marià Llop, que a Bruels s'enca-
rrega de l'ajudantia de direcció.

En les seves produccions, l'Em-
pordà sempre hi és present, bé en
l'argument o bé en l'equip artístic,
amb la voluntat de descentralitzar
la producció teatral i difondre el
teatre empordanès professional
arreu del territori. 

Pel que fa a Morales, té entre
mans un nou projecte, Articulado
lijero, que s'estrenarà a l'abril al
Teatre Tantarantana de Barcelo-
na. 

Els quatre intèrprets, 
en un moment de l’espectacle. 
MARIA ALZAMORA

El bram del passat
La companyia La Llarga furga en la memòria i la família amb «Bruels», 
un espectacle que parteix d’una llegenda empordanesa Estrenat 
al Grec, avui arrenca a Figueres una gira que també passarà per Girona 

L’espectacle,
guardonat amb 
el premi Adrià
Gual de l’Institut
del Teatre, ha 
fet temporada 
a la Sala Becket
de Barcelona

A.C. GIRONA

■ Ethno Catalonia, la residència
artística i festival folk internacio-
nal de Banyoles, celebrarà la cin-
quena edició del  al  de juliol,
una setmana més tard del que és
habitual. Les inscripcions ja estan
obertes i els músics menors de 
anys que hi estiguin interessats
s’hi poden apuntar ins a inals
d’abril omplint un formulari al
web de JM Catalunya.

Més de . persones van par-
ticipar en les activitats de l’Ethno
l’any passat, en la seva edició amb
el nombre més alt de països repre-
sentants, aconseguint per prime-

ra vegada reunir a la capital del Pla
de l’Estany músics dels cinc con-
tinents.

El campus reuneix desenes de
joves músics d’arreu del món per
conèixer música folk i tradicional
de diversos països tot treballant
un repertori multicultural que
s’ensenyen els uns als altres amb
la coordinació dels directors artís-
tics. 

A banda de l’estada a Banyoles,
on oferiran concerts cada dia, els
participants al campus formaran
part d’una orquestra que actuarà
en una gira inal per diversos fes-
tivals. 

L’Ethno Catalonia
celebrarà del 10 al 19 de
juliol la cinquena edició

A.C. GIRONA

■La companyia T de Teatre porta
aquesta nit al Teatre de Salt l’es-
pectacle Cançó per tornar a casa.
Escrit i dirigid per Denise Despey-
roux i amb gairebé totes les entra-
des exhaurides, el muntatge relata
la trobada de tres actrius retirades,
 anys després d’haver conegut
l’èxit. 

Mamen Duch, Marta Pérez,
Carme Pla, Jordi Rico i Àgata Roca
es posen a la pell dels personatges
d’aquesta proposta amb humor i
pinzellades de drama amb què
Despeyroux ha estat inalista al
Premio Valle-Inclán. 

D’altra banda, després d’estre-
nar-se al darrer festival Tempora-
da Alta, Els sonàmbuls del drama-
turg gironí Llàtzer Garcia fa estada
aquest cap de setmana a la Facto-
ria d’Arts Escèniques de Banyoles.
Aquesta comèdia inspirada en
Design for living de Noël Coward
va exhaurir les entrades per a les
quatre funcions fa setmanes. 

«Cançó per tornar 
a casa» a Salt i «Els
sonàmbuls» a Banyoles
Les entrades per a les
quatre funcions de la comèdia
de Llàtzer Garcia al Pla de
l’Estany estan exhaurides

DdG RIPOLL

■L’Ajuntament de Ripoll ha pro-
mogut la publicació de la trans-
cripció i estudi de l’obra d’Anselm
Ferrer (-) Peça d’orgue
que ha realitzat l’organista ripollès
Modest Moreno i Morera.

Ferrer va ingressar a l’Escolania
de Montserrat l’any  on va
aprendre violí, orgue, piano i har-
monia. L’any  va prendre l’hà-
bit de monjo de sant Benet i pos-
teriorment va continuar els estu-
dis eclesiàstics i musicals a Roma
i Nàpols, retornant a Montserrat
l’any  on va assumir la direc-
ció de l’escolania ins a l’any .
Ferrer va continuar a l’Abadia ins
a la seva mort, l’any .

Ripoll publica 
un nou estudi 
de l’organista 
Modest Moreno
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