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–Com neix Microcosmos Teatre?
–El maig del 2006, amb la intenció de fer

teatre musical. La Júlia i jo vam estudiar a
l’Institut del Teatre, en aquesta especialitat.
De fet, dels sis que vam començar en la nos-
tra promoció en aquesta especialitat, només
vam acabar nosaltres dos i un altre.

–Però la representació de «Résurrection
à la carte» és mitjançant titelles.

–Sí, de fet, al mateix Institut del Teatre hi
havia tres branques per estudiar després del
primer curs en comú: teatre de gest, de text
i el musical. En tot cas, pel que fa a titelles no
hi ha gaire tirada a triar-ho. Nosaltres, per la
nostra part, ja havíem fet música, així que
ens vam inclinar per l’especialitat musical.
Els espectacles de Microcosmos poden jugar
amb diversos elements, però el factor musi-
cal sempre estarà cuidat, dediquem moltís-
sim temps a les proves de so, i a més, en molts
dels teatres la sonoritat no és òptima. 

– Com neix una idea tan macabra, origi-
nal i divertida com aquesta darrera obra
vostra?

–Des de la Mostra ens van demanar que
preparéssim una obra per al Festival de Jazz
de Mont-real, al Canadà, el juliol passat. Pri-
mer de tot no sabíem francès, per tant es
tractava de fer quelcom bàsicament visual,
amb poques paraules, i havíem de tractar el
tema del jazz.

– Cap dels dos no sabia francès? Com es
representava?

–És que l’espectacle no necessita paraules,
les que eren en francès me les inventava més
o menys, les cançons són en anglès. Quant a
l’estètica, es van espantar molt al principi.

–...?
–El festival és una trobada molt alegre, ma-

ca, acollidora; la programadora, que no ens
coneixia i ens escrivia en un castellà molt
justet, es va esfereir quan el primer que va
deduir era que l’espectacle tenia una estètica
gòtica i parlava d’estrelles del jazz mortes.
Després, quan se’n va informar més i nosal-
tres vam traduir els nostres correus al fran-
cès per mitjà d’un traductor, va entendre el
to humorístic de l’obra i no hi va haver pro-
blemes. 

–«Résurrection à la carte» és concebut
com un espectacle de carrer i ara es trans-
forma en un cafè-teatre?

–Aquí a Catalunya, l’estrena era en format
cafè-teatre, en tot cas està pensat com un es-
pectacle obert. A Mont-real va ser al carrer.

–És un apassionat del teatre des de sem-

pre, fins al punt de representar Spencer
Tunnick en el pregó de la Festa Major d’I-
gualada del 2005 amb Gralla.

–Sí, sempre m’implico en les representa-
cions, m’agrada també l’animació de carrer.

–L’objectiu ha estat sempre ser actor?
–Ja de petit em vaig apuntar a tallers de

teatre amb La Tarima, també vaig anar amb
el Grup Teatral de Capellades, i als 14 o 15
anys vaig començar al Teatre de l’Aurora,
amb el Marc Hervás, i en aquell curs ens va
donar a conèixer obres de Shakespeare, de
Lorca, no era un curs de més a més. A secun-
dària anava a treure la nota justa per conti-
nuar endavant, vaig fer la selectivitat i vaig
entrar a l’Institut del Teatre. El curiós era
que molts entraven després d’haver estudiat
per advocats, matemàtics o metges, jo havia
pensat en ser actor tota la vida.

–Com és la vida d’una companyia? Es te-
nen moltes vacances? S’està molt a sobre
dels ingressos i despeses?

–Vacances poques, perquè ens hem de
moure molt sempre. Quan anem a fer algu-
na representació fora de Catalunya, pensem
sempre que ens podrem prendre un dia per
conèixer el lloc, però sempre ens acaba ca-
ient algun assaig o contratemps. El fet és que
tot varia molt, passem d’uns mesos de tardor
que tenim moltíssima feina als estius, que tot
és més reposat. Nosaltres sabem que tindrem
feina com a companyia, però tenim la pro-
blemàtica de saber quan ens pagaran les ad-
ministracions. 

– Es nota un excés de competència?
–N’hi ha molta, però també ens estimula.

N’hi ha de millors i pitjors que nosaltres, és
clar, la qüestió és tenir quelcom que et dife-
renciï. 

– Com es reparteixen les funcions, la ma-
joria són a Catalunya?

—Hi ha gairebé el 50% d’actuacions a la
resta de l’estat. Hem entrat a catàlegs de
Castella-la Manxa i la Comunitat de Ma-
drid. Tenim l’avantatge de ser bilingües, bé,
hi ha la qüestió de l’accent, el nostre castellà
és una mica particular, però no ha estat pro-
blema, ens sentim ben tractats. «El cel de
Mozart» ja l’hem portat a fora de Catalu-
nya, i aviat «Baobab». Traduir-ho al castellà
és relativament senzill.

– Per cert, el grup és d’Igualada, de Ba-
nyoles, de Tàrrega?

– Vivim a Tàrrega, però als tres llocs, quan
hi som, ens defineixen com un grup local.
I que no és maco, això? 

Arnau Vinós és un jove igualadí que des de sempre ha estat en
contacte amb el teatre. Per això va entrar a l’Institut del Teatre, on va
conèixer la seva ‘partner’, Júlia Mora, amb la qual han creat Micro-
cosmos Teatre, una companyia que té la seu al Vilet, a l’Urgell. Han
estat en molts llocs amb els seus espectacles amb ressò musical:
«El cel de Mozart» i «Baobab»; a partir d’ara, surten a escena amb
«Résurrection à la carte», que van estrenar el cap de setmana pas-
sat a l’Aurora i que té uns components singulars, un gramòfon, es-
tètica gòtica (com veiem a la foto), jazz i humor negre
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«Com a companyia tenim més seguretat, tenim constància que l’a-
genda és plena i hi ha coses per fer, però no sabem quan ens pagaran»

«A Mont-real es van espantar molt al principi, no sabien el toc d’hu-
mor que tenia la nostra darrera obra, i els sobtava l’estètica gòtica»

Actor i fundador de Microcosmos Teatre


