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La companyia Frec a Frec, de l’Ametlla, munta obres de teatre a partir de situacions concretes

Teatre fet a mida
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Joan Monells, Carme Vilar i Beti Español formen Frec a frec

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

No es dediquen al teatre con-
vencional, sinó al teatre de 
valors, interactiu i fet a mida. 
Joan Monells, Beti Español i 
Carme Vilar, des de la compa-
nyia Frec a Frec –abans dins 
l’Associació Cultural i ara pel 
seu compte–, treballen en el 
muntatge d’obres de teatre 
a partir de problemàtiques i 
situacions concretes, i elabo-
rades segons el client, l’espai 
o el tipus de públic. És el que 
anomenen teatre de valors. 
“Amb tot això volem que 
l’espectacle et remogui, que 
no et deixi indiferent. Volem 
donar opcions sobre les 
coses, però no solucions”, ha 
explicat Monells. “No és un 
teatre per fer-te famós. Està 
molt encarat a treballar per 
a les persones”, afegeixen. 
“Fer aquest teatre a mida ens 
dóna molta marxa”, reconeix 
Español.

Al llarg de l’any passat van 
presentar diversos projectes 
nous, que continuen aquest 
2008 al costat de propostes 
noves. Dins el projecte I tu, 
com actuaries?, Frec a Frec 
presenta dues obres, Ho volia 
dir, però i Com puc viure amb 
això, que des del 25 al 29 de 
febrer tornen a representar 
al CaixaForum de Barcelona 
adreçat especialment als 
alumnes de primer i segon 
cicle d’ESO. En aquests mun-
tatges, assenyala Vilar, és tan 
important la part interactiva 
com la teatral.

En l’àmbit empresarial, 

Frec a Frec ha treballat per 
a diferents empreses, com 
Eada. En aquest cas els van 
demanar fer uns cursos per 
treballar estratègies de nego-
ciació. “Per això, vam escriure 
i interpretar unes escenes 
amb la col·laboració d’altres 
professionals, com psicòlegs”, 
ha comentat Monells. També 
han treballat per a una enti-
tat bancària, per tractar les 
problemàtiques internes dels 
treballadors. “Aquest tipus de 
muntatges requereixen molta 
investigació, però és molt 
divertit. Ara, del que ens hem 
adonat és que tant si treballes 
amb nanos com amb empre-
saris, el problema sempre és 
la manca de comunicació, no 

parlar”. 

SOBRE LA SIDA

Ara, el proper mes de març, 
estrenaran a l’Ametlla, per 
a tots els públics, l’obra 
Tria, un encàrrec sobre la 
sida dins el projecte C-17 
de prevenció de drogues, 
que ja han vist alumnes  de 
les Franqueses, la Garriga i 
altres poblacions.  “Després 
d’un treball d’investigació, 
ens vam adonar que l’es-
querda es trobava en el fet 
d’assumir responsabilitats 
dels mateixos actes. L’obra 
va molt sobre la prevenció, 
el fet d’assumir responsabili-
tats i conseqüències”, explica 

Monells. “És una obra molt 
directa, volem que el públic 
surti impressionat , que en 
parli i que reflexioni”. 

Un dels nous projectes 
de la companyia és Teatre 
de maleta, per als alumnes 
de primària i secundària. 
“Nosaltres ens desplacem 
als centres escolars, volem 
fer-ho fàcil al professorat, 
ja que sabem que a vegades 
és complicat coordinar les 
hores. El nostre muntatge 
durarà 50 minuts i volem que 
sigui molt interactiu”, expli-
ca Carme Vilar. Els temes 
seran els que preocupen més 
en aquests moments, com el 
bullying, la immigració o la 
violència de gènere. 

Quatre grups 
actuaran en un 
concert de ‘ska-
rock’ a Llinars 
Llinars del Vallès 

Dissabte, l’àrea central 
de Llinars serà l’escenari 
d’un interessant concert 
de música ska i rock, 
amb l’actuació de Pas de 
Zebra, Lapsus, Betagarri i 
Strombers, organitzat pels 
Deixebles de la Kabra. El 
concert començarà a dos 
quarts d’onze del vespre. 
Betagarri és un grup de 
ska-rock que va néixer a 
Gasteiz i ja té en el mercat 
10 treballs. La seva música 
contundent i les seves 
lletres compromeses seran 
un dels majors al·licients de 
la nit. La banda de Cardona 
Strombers oferirà un concert 
amb el qual s’anomena 
música festiva. El grup 
local Pas de Zebra i Lapsus 
completaran el cartell. 
J.B.M. 

Camping 
presenta el nou 
disc a Vic

Granollers

La banda de Granollers Cam-
ping presentarà el seu nou 
disc, Politics of love, a la sala 
Pasternak de Vic, aquest 
divendres a les dotze de la 
nit. En aquest nou treball, 
publicat per Pupilo Records, 
la formació ha decidit explo-
rar noves formes dins del 
seu rock avantguardista. El 
grup està format per Josep 
Arnan (baix, veu), Xavi 
Font del Bas (guitarra, veu), 
Òscar Cortés (seqüencia-
dor, teclats, guitarra), Nitu 
Timoteo (guitarra, baix) i 
Toni Campoy (bateria).

La gestualitat i els matisos són essencials en el muntatge ‘Lulú, primera nit’

Ponent mostra el poder de 
seducció i l’erotisme de Lulú 
a través de la dansa
Granollers

E.M.

L’innat poder de seducció 
de Lulú i la càrrega eròti-
ca amb què el personatge 
creat pel dramaturg Frank 
Wedeking teixeix les rela-
cions personals, centren el 
nou muntatge de Ponent. El 
teatre de Granollers rep el 
primer espectacle de dansa 
de la temporada, un gènere 
poc present a l’escenari de 
l’equipament. Lulú, primera 
nit, de la companyia Roberto 
G. Alonso, proposa una revi-
sió de l’intens personatge de 
Wedeking, amb èmfasi en 
la personalitat desinhibida i 
lliure, malgrat les convenci-
ons que imperaven al segle 
XIX. “És la segona vegada 
que la companyia ens visita. 

Ens agrada la seva feina, 
una dansa gens freda, molt 
pròxima a la teatralitat que 
arriba al públic”, diu Frederic 
Roda, director del Teatre de 
Ponent. 

El director del grup, Rober-
to G. Alonso, defensa l’aposta 
personal per un dansa que, 
en deu anys de trajectòria, 
sempre ha optat per muntat-
ges “gens intel·lectualoides”. 
“Lulú, a més, és un espec-
tacle que sempre està en 
el repertori i amb el temps 
guanya matisos”, comenta 
Alonso. “Ponent és un espai 
que estima aquesta mena de 
muntatges. Té un escenari 
a tocar dels seients, amb un 
aforament reduït, que per-
metrà al públic gaudir dels 
gestos, les mirades i les peti-
tes intencions que nodreixen  

la història”. Lulú, primera nit 
compta amb un disseny d’es-
cenografia auster i minima-
lista a càrrec de Paco Azorín.

L’obra s’estrena aquest 
divendres i es pot veure dis-

sabte i diumenge. 

CONTES PER A ADULTS 

Divendres, dia 22 de febrer, 
a les 11 del vespre, i a con-

tinuació de l’espectacle de 
dansa, Ponent ofereix una 
nova proposta teatral. Fran-
cina G. Arts i Paco Asensió 
explicaran contes adreçats a 
adults. 


