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Blanca Bardagil dirigeix una producció cent per cent osonenca, que interpreta Mima Riera 

Montserrat Mas estrena ‘Fàbrica 
de núvies’, aquest divendres a Vic
Vic

Jordi Vilarrodà

Tres dones per a una his-
tòria que parla de dones. 
Fàbrica de núvies, un text de 
Montserrat Mas, s’estrena 
aquest cap de setmana a Vic, 
en un muntatge que dirigeix 
Blanca Bardagil i interpreta  
l’actriu Mima Riera. La sala 
de l’Institut del Teatre aco-
llirà les tres primeres repre-
sentacions d’aquesta obra, 
de producció cent per cent 
osonenca, que serà també 
l’estrena d’una nova compa-
nyia, A4Mans Teatre. 

Fàbrica de núvies s’ha fet 
a mida, com si fos un vestit 
de casament. Blanca Barda-
gil, estudiant de direcció i 
dramatúrgia a l’Institut del 
Teatre, va demanar aquesta 
obra a Montserrat Mas. L’au-
tora de Cor i de Les ales de la 
papallona va treballar sobre 
una idea que feia temps 
havia començat a esbossar, i 
ho va fer pensant ja en l’ac-
triu que havia d’interpretar-
la, la jove Mima Riera. Sobre 
ella recau la responsabilitat 
d’un monòleg que, en rea-
litat, és la història de dues 
dones joves d’una mateixa 
família capturades en un 
mateix moment de la seva 
vida: el de vestir-se de blanc, 
abans del casament. La més 
jove serà conscient, en el 
moment d’emprovar-se’l, de 
la història que la precedeix. 
Una història que neix de l’ob-
sessió de la seva besàvia “per 
casar les noies de la família”, 
diu Montserrat Mas. 

La dèria perquè es casin, 
tinguin filles i aquestes tor-
nin a casar-se –en una espiral 
infinita– passa per damunt 
de tot. Darrere del vestit i la 
festa, a vegades s’hi amaga la 
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L’actriu Mima Riera, aquest dijous en un assaig de ‘Fàbrica de núvies’, amb l’escenografia creada per Ivan Oset

MONTSERRAT MAS

La dramatúrgia conforma 
el gruix de l’obra d’aquesta 
escriptora vigatana. Ha estre-
nat dues obres: Cor (premi 
d’Osona de Teatre, 2001), i 
Les ales de la papallona. Va 
participar en el muntatge 
col·lectiu Elles maten, i té 
altres obres per estrenar.

BLANCA BARDAGIL

Nascuda a Vic fa 20 anys, 
i filla de Montserrat Mas, 
estudia a l’Institut del Tea-
tre. Ha treballat al Teatre 
Lliure amb Xavier Albertí, 
a l’obra El bordell. Va dirigir 
lectures dramatitzades a la 
darrera Trobada de Grups 
Amateurs d’Osona. 

MIMA RIERA

Té 22 anys, és de Vic, i s’ha 
llicenciat a l’Institut del 
Teatre (especialitat d’Inter-
pretació de Text). Ha actuat 
en muntatges de grups ama-
teurs d’Osona. Recentment, 
ha actuat a El joc de l’amor i 
l’atzar, de Marivaux, dirigida 
per Pere Planella.

TRES DONES DE TEATRE, PER A UNA NOVA COMPANYIA

Trenta vestits de 
núvia pengen del 
sostre, a l’escenari

Vic L’acció transcorre en 
un taller de confecció de 
vestits de núvia (Fàbri-
ca de núvies té un doble 
sentit, literal i figurat). 
Ivan Oset ha treballat 
amb Blanca Bardagil per 
crear una escenografia 
impactant, amb 30 vestits 
de núvia que pengen del 
sostre de l’escenari a dife-
rents alçades i profundi-
tats. Tots corresponen a la 
col·lecció de Jesús Peiró. 
El vestit de la núvia, però, 
ha estat dissenyat i con-
feccionat expressament 
per a l’obra, per la vigata-
na Dolors Franquesa. La 
música també és original, 
creada per Jordi Agut Cho-
li a partir de valsos, propis 
dels balls de casament. 
Al principi, la melodia és 
interpretada per les tiso-
res i màquines de cosir del 
taller.

A4 Mans Teatre vol 
fer textos d’autors 
contemporanis

Vic A4Mans Teatre, 
companyia que s’estrena 
amb Fàbrica de núvies, ha 
nascut amb la intenció de 
“posar en escena textos 
contemporanis”, segons 
Blanca Bardagil, preferent-
ment aquells que barregin 
situacions dramàtiques 
amb elements d’humor. 
Després de l’estrena a 
Vic, tenen la intenció de 
fer gira amb l’obra, i de 
representar-la en algun 
escenari de Barcelona. 
L’Institut del Teatre de 
Vic els ha donat suport en 
aquest primer projecte. 
Ramon Vila, director del 
centre, es mostra satisfet 
de veure concretat “en una 
aposta seriosa” el projecte 
de dues persones joves 
–directora i actriu– “que 
van començar aquí fent 
cursets”. 

La Jazz Cava inicia 
la programació amb 
Adrià Plana Quartet

Vic Un concert d’Adrià Pla-
na Quartet obrirà aquest 
dissabte la programació de 
la temporada 2008-2009 a la 
Vic Bang Jazz Cava. Quatre 
músics estudiants de Grau 
Superior de jazz (Pol Padrós, 
trompeta; Adrià Plana, gui-
tarra; Aleix Forts, contra-
baix, i Joan Terol, bateria) 
integren aquesta formació 
que arranja estàndards de 
clàssics com John Coltrane o 
Charlie Parker. Divendres, a 
l’Escenari Obert, actuaran els 
vallesans Pel Broc Gros. 

El jazz de Mozzaic 
tanca el cicle de 
concerts de Toses

Toses El cicle de concerts a 
les esglésies de la Baronia 
de Toses posarà el punt i 
final aquest cap de setmana 
amb l’actuació del grup de 
jazz Mozzaic, que tindrà lloc 
aquest dissabte a les 7 de 
la tarda a l’església de Sant 
Cristòfol de Toses. El grup 
Mozzaic, que és el quartet 
oficial dels hotels Arts i Juan 
Carlos I de Barcelona, oferirà 
el seu repertori de jazz però 
abraçant els estils de swing, 
bossanova i be-bop. El cicle 
va començar al mes d’agost.

‘Aquí no paga 
ni déu’, de Dario  
Fo, a Sant Joan

Sant Joan de les Abades-

ses El SAT del Teatre Centre 
de Sant Joan torna a posar 
en escena aquest dissabte a 
les 10 de la nit Aquí no paga 
ni déu, de Dario Fo. L’obra 
es va estrenar el passat dia 
11 de setembre, en el marc 
de la festa major, amb un ple 
total de públic. Blanca López 
ha dirigit un dels textos més 
coneguts del dramaturg ita-
lià, representada per Pere 
Arqués, Montse Costa, Marçal 
Garcia, Josep Illa, Eudald Jor-
dà i Gisel·la Solà. 

Tres obres més 
de l’OsonaActua, 
al Cirvianum

Torelló Després de la repre-
sentació prevista per aquest 
dijous d’El profe, de Teatre 
eSseLa, el Teatre Cirvianum 
continua amb el minicicle 
OsonaActua, dedicat a grups 
teatrals de la comarca. Aquest 
divendres a les 9 del vespre, 
Corcia Teatre presentarà Pro-
jecte Llenamú; dissabte a la 
mateixa hora es podrà veure 
Punxes a la sorra, de la Cia. 
Momama, i diumenge a les 
6 de la tarda s’acabarà amb 
El rei Lear d’Arcs Estudi, en 
estrena a la comarca.

‘Pedra de tartera’, 
aquest divendres 
al Teatre de Gràcia
Manlleu Pedra de tartera, el 
muntatge teatral basat en la 
novel·la homònima de Maria 
Barbal i posat en escena per 
la companyia osonenca Boira 
Teatre, es representarà aquest 
divendres a les 10 de la nit al 
Teatre de Gràcia de Manlleu. 
L’obra es va estrenar el passat 
mes de maig a Centelles, en la 
Trobada de Grups Amateurs 
de Teatre d’Osona. Montse 
Albàs dirigeix Pedra de tar-
tera, interpretada per Laura 
Sitjà, Dolors Bonay, Mariona 
Grané i Mariona Prat. 

infelicitat, però la matriarca 
ho ha passat per alt, “perquè 
darrere de cada nena només 
hi veu la núvia”. Amor i des-
amor esdevenen “dues cares 
de la mateixa moneda”. La 
mirada crítica de Montserrat 
Mas es dirigeix no només a 
la institució del matrimoni, 
sinó a una societat “d’hipo-
cresia i falsa moral” que obli-
ga a “renúncies”. 

Les dues núvies que encar-
na Mima Riera són una 
d’actual i una altra –la seva 
àvia– dels anys 50 del segle 
passat. Cadascuna parla amb 
el llenguatge de la seva èpo-
ca, i la dramaturga tenia clar 
que havia de ser una mateixa 
actriu que les interpretés. 
Mima Riera, que també ha 
de donar vida a altres perso-
natges femenins, admet que 

és “difícil” el repte, però està 
disposada a aprofitar l’ocasió 
de fer un text pensat per a 
ella, “i que em permet passar  
per tots els estats d’ànim, 
des de la tragèdia fins a la 
comèdia”. 

Institut del Teatre, de Vic.
Divendres 26 i dissabte 27, a 
les 9 del vespre. Diumenge 
28, a les 7 de la tarda.


