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--VILANOVA ES
PUR TEATRE

Clara Virglli

Molts enamorats de Vilanova defineixen la nostra

vila com una ciutat jove que conserva I'esperit de

poble. Bona part d'aquesta reputació Ii ve donada pel cultiu de la cultura

popular que conserva. Una vessant d'aquest esperit és el fet que, tradicional-

ment, Vilanova és una ciutat oberta a les arts, entre elles el teatre. Així ho

demostra el fet que, actualment, a la nostra vila hi ha 7 grups de teatre ama-

teur. De tots ells, l'Escotilló és el més antic i el que ha mantingut, durant més

temps, una activitat teatral continuada.

El Grup de Teatre l'Escotilló va néixer

I'any 1968 en el sí de la societat Círcol

Coróltc. i la primera obra que va estre-

nar va ser L'anell meravellós; un cante

infantil de Josep Maria Folch i Tarros,A

la gestació d'aquest prolífer grup, hi van

participar diverses personalitats de la

societat vilanovina, com per exerriple

Pere Tapies, que en cquésto primera

representació va encarregar-se de la

part musical.

,
Aquest estil literari va marcar les esce-

: nificacions que I'elenc' duria a terme'

durant els primers anys de la seva

historia, ja que es faria molt de teatre

infantil, amb posades en escena

deis contes. de la Bldncaneus o la

Ventafocs, entre d'oltres,~

Pero segurament, I'obra que ha mar-

cat més la troiectório del grup són Els

Pastorets, que any rere any porten el
I'escenari del Círcol Cotólic un nom-

brós grup d'actors i músics que relaten

la historia de I'arribada de Jesús al

rnón. Aquesta peco s'ha representat

gairebé ininterrompudament cada

Nadal entre les quatre parets del tea-

-tre Només va fer una pausa de 3 anys

entre el 1974 i el 1977, (

A més a més,en els gairebé 22 anys de

roaotqe. el grup ha representat una

trentena d'obres, amb una freqüéncia

d'unc o dues peces anuals, entre les

quals s'engloben tots els estils literaris;

. des de muntatges poétics com el

Poema de Setmana Santa de Salvador.. -'"'.

43



Elmes COMEN<;A LA NOVA TEMPORADA TEATRAL

Espriu,fins a comédles com El Metge a

garrotades de Mo'iére.

Totaquest bagatge ha dut a l'Escotillóa

vlure. avui en dio, un deis seusmoments

més dolcos i estables pel que fa a la

qualitat de les seves escenlñcoclons.

Una qualitat que es veu plasmada en la

gran quantitat de premis que I'elenc ha

recollit durant lesúltimestemporades, en

el seu pos pels concursos de teatre

amateur que se celebren arreu de

Catalunya, És el cas de I'obra que el

grup tenia en cartell la temporada pas-

soda: Les papallones són lliures de

Leonard Gershe, amb la quol, a més de

participar a més de 8 concursos i de

guanyar nombrosos prernís.van guanyar
.t

la participació a la Fira del Teatre de'

Tórreqo: un premi gue els perrnetró

representar I'obra en el marc d'aquesta

mateixa Firaelsdies 11 i 12de seternbre.

Recolzats en els bons resultats obtinguts

la temporada passada, l'Escotilló afron-

ta el nou mil'leni posant en escena

Després de la pluja de Sergi Belbel. Un

drama de rigurosa cctuolítot. Com ja

va passar amb I'obra anterior, la direc-

tora sera Montserrat Obrador, una jove

promesa que estudia direcció a l'lnstitut

del Teatre de Barcelona i que és la res-

ponsable del resultat final d'aquesta

posada en escena,

Amb I'estrena d'aquesta peco. el Grup

de Teatre l'Escotillóha demostrat. un cop

rnés. que la seva activitat teatral esto

ben Ilunyd'aturar-se, i que securó delec-

tant el públic cotolc amb la posada en

escena tant de clóssícs literaris com de

peces conternporónles.
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Una vintena de persones constitueixen

un altre grup de teatre amateur vilanoví

que ha mantingut durant molt de temps

una activitat teatral ininterrompuda i de

qualitat ascendent: ElRossegall,La histo-

ria d'aquest elenc cornenco I'any 1981,

quan un grup de persones assíduesa la

Societat Foment Vilanoví van decidir

portar a I'escenari d'aquesta entitat

Terra Baixa d'Angel Guimero, Aquesta

obra donaria el tret de sortida a una tra-

lectórlo caracteritzada per I'augment

progressiude membres del grup i per la

diversitat de generes i disciplines de les

peces que, any rere any,es prepararien.

Enaquesta primera etapa, el grup jo va

exportar algunes de les seves obres a

d'altres poblacions catalanes com

Caldes de Montbui. el Vendrell o el barri

de LesCorts de Barcelona, i va escenifi-

car algunes de les peces de més renom

de la literatura catalana, com L'Hostal

de la Gloria o La Corona d'Espines de

Josep Maria de Sogarra ,

Pero durant la temporada 1989-1990,I'e-

lenc patiria una transformació impor-

tant: ara fa gairebé 10 anys el grup va

abandonar el Foment Vilanoví i va deci-

dir tirar endavant la seva activitat teatral
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al marge d'aquesta entitat. Els

assajos es van traslladar a la

Societat la Gresca, i el mateix any 1990

el Rossegall va estrenar una comedia

conternporonío. La teva dona m'engan-

ya de LluísCoquard. al Teatre Principal

de la nostra vilo. I

Des d'aleshores, cada any per Festa

Major I'elenc ha estrenat una obra novo.

amb la qual participa a diversosconcur-

sos de teatre amateur d'arreu de

Catalunya la resta de la temporada,

Enguany,coincidint amb el dese aniver-

sari de la seva emancipació respecte

del Foment Vilanoví. i amb I'assoliment

de la majoria d'edat. el Grup de Teatre

el Rossegallha tornat a preparar i esce-

nificar I'obra amb la qual es va donar a

conélxer ara fa 18anys. I és que un clós-

sic de la literatura catalana com Terra

Baixa no passa mai de moda i sempre

suposa un repte per a I'elenc que la

representa,
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LES JOVES COMPANYIES
VILANOVINES
Montserrat Parrilla

Aquest grup de teatre es forma I'abril de
1998. El seu director, Pere Ferrer,explica
que tot cornenco quan Sagrario Sala
(Querubins) posa un anunci al diari bus-
cant gent interessada en el teatre. A par-
tir doquí es comencen a trobar perso-
nes interessadesentre lesque va naixent
una amistat i lesganes de fer teatre.

El27 de juny d: aquell mateix 1998 acon-
segueixen posar en escena Quan els
paisatges de Cartier Bresson.Amb léxit
d'aquest primer intent, el grup es conso-
lida com un cercle obert per cultivar el
teatre i I'amistat.

El 16 de juliol repeteixen l'ooro. aquest
cop 01 Nostólgic, i de mica en mica es
van donant a coneíxer,

Elmes d'octubre coneixen un professor
de teatre de la Universitat de Xile,el jove
Negro Casanueva. Durant dos mesos
ensenya els integrants del grup a treures
i posar-se la cmeta i endinsar-se en el
món del tectre't-sobretot. a crear.

El fruit d'aquests dos mesos de feina es
poden veure el 24 de gener de 1999 al
Teatre Principal. La "Marató Teatral per
l'Arnérico Central Pro huracó Mitch i
George" serveix per demostrar que

Atzavara es va consolidant. Lobra
que representen, Pelando cables,

és un divertimento sobre la família.

La següent pro posta de Negro
Casanueva és la de preparar
Encadenados, un seguit d'obres sobre
I'amor de diferents autors: des del
Romeu i Julieta de Shakespeare fins a
Bodas de sangre de García Lorca. Els
fragments que escull el director provisio-
nal serveixen per treure la creació i la
interiorització d'aquells actors amateurs
que hi posen tota la il-Iusió.

l.obro s'estrena el 14 de more a la
Peixateria vello. inaugurant un espai que
ha de servir parqué assagin diversos
grups de teatre amateur de Vilanova,
sota el nom de TotTeatre.

Quan Casanueva marxa a l'abril, deixa
Atzavara en mansde PaulaManzano,una
amiga que fa un curset a l'lnstitut Cotoló
del Teatre. Per6 a l'estíu decideixen fer
vacances per tornar a comencor ara al
setembre amb mésganes de fer teatre.

Entreelsprojectes tuturs.estan preparant
La cantante calva, de lonesco, En Pau
vol viure en pcu La mordaza, i diversos
tallers d'interpretació i del món teatral.

Deissiscomponents que eren a l'abril del
98, han ocssor a 11 a la mateixa tardor.

Elnom del grup sorgeix 9uan el director,
Pere Ferrer, .estó lIegint la Guia de
Catalunya de Josep Pla.Lautor parla de
lescostes de¡.Garraf i la seva veqetocíó.l
el nom d' atzavara agrada més als amics
que formen el grup que el de margailó.

SílviaEstruch és la directora del grup de
teatre Yin-yang, que neix a Vilanova
I'any 1997.

Aquesta artista plóstlco sempre ha estat
molt interessada en el teatre, i fa molts
anys que prepara muntatges teatrals, en
especial a I'escola on treballa.

Fa dos cnvs. l'lnterés pel teatre de la
seva filla la porta a crear una compan-
yia, a la qual s'hi ajunten amics i cone-
guts. Al principi són tot dones, i no és un
grup gaire sólld. ja que molts integrants
van i veneno

Al cap dun any es consoliden, i el dia
de la dona treballadora, el 8 de more de
1998,representen la seva primera perfor-
mance al Centre Cívic de Sant Joan,
anomenada Deesses. El dio de Sant
Jordi ja fan la primera obra lIarga Contes
i Ilegendes Masai.

Actualment el grup ja compta amb
alguns nois,i hi ha des duno nena de 12
anys fins a actors de 46 o 47. Encara es
compta amb alguns actors esporóo'cs.

El29 de maig de 1998 representen Mites
de la Medlterrónlc. amb la col·laboració
de la Jove Orquestra Toldró de Vilanova.

La primera actuació dins l'Estlu Jove va
ser I'any possot. el 15 de julioL on van
representar Elsgags de la Guingueta. La
següent obra, una perfomance anome-
nada Un somni de lIibres, en la qual
també actuen tres músics, la represen-
ten el 7 de novembre i el 24 de febrer
d'aquest any.

ElDio de la Dona Treballadora de 1999,
fan un mon61eg a la Biblioteca
Municipal Joan Oliva: Mon61eg d'una
'ypístola de Mariana Alcoforado (la
monja portuguesa).

Per Sant Jordi estrenen a I'IESJoaquim
Mir de Vilanova La habitación oscura, i a
l'endernó la porten a la Peixateria Vella,
com a grup pertanyent a TotTeatre.

Finalment, es decideixen a portar el tea-
tre al correr cosa que esperaven des de
feia molt temps. t'obro Protervia, provo-
cadora i impactant surt a passejar pels
carrers de Vilanova el 5 de juny, i a la
plcco de la Vila, en el marc de l'Estiu
Jove, el passat 14 de juliol.

Pel que fa als projectes de futut la inten-
ció és fer com una continuació de 1'0-
bra Protervia, anar-Ia repetint cada dos
o tres mesos per6 amb variacions. La
següent entrega és Protervia 3. La ven-
lonco de les verges.
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Un altre projecte és fer lectures dramatit-
zades de diversos autors, i intentar posar
en escena la complicada Yerma de
Lorca. La cornencoron a assajar ara al
seternbre. pero s'ho prendran amb calma
i la volen estrenar la primavera del 2000.

Seguiran fent tallers i cursos d'expressió
cultural al Centre Cívic Sant Joon. orga-
nitzats perYin-Yang pero on hi pugui par-
ticipar tothom qui vulgui.

Yln-Yang (foto cedlda peL grup]

Molts deis components d'aquest grup
esta n també en el grup de teatre del
Foment.

Al setembre de 1997, Joan Ramon té la
idea de muntar un grup de teatre, i una
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colla d'ornícs comencen a fer olquns r
exercicis. Quan tenen el grup més con-
solidat. busquen l' obra que volen repre-
sentar: Bajarse al moro, de José Luis
Alonso de Santos.

Hi actuen vuit actors i un que fa les tas-
ques de direcció, repartides entre
Montserrat Huguet i Ignasi 111.

La direcció d'aquest grup la porten entre
tots els actprs i actrius participants, que es
consideren una colla d'amics. El nom de
Surge et ambula sorgeix de la idea de
rnoures per fer alguna cosa, rememorant
el missatge del Museu Balaguer.

EllO d: octubre de 1998 estrenen Bajarse
al moro al Círcol Cotólic. Iloc on han
estat assajant durant molt temps.

Per la Marató del Principal. el 24 de
gener de 1999, representen el segon
acte amb una introducció, ja que és
una obra massa lIarga.

Acuest estiu s'hon agafat vcconces.
pero de cara a la tardor ja tenen.diver-
ses pro postes per lirar endavant.

Dos deis membres del grup 'nan escrit
obres que podrien ser interpretades. A
l'octubre es reuniran per decidir quina és
la següent que volen posar en escena.

Laia Capdet i Jordi Sánchez, de Surge et
ornbulo. expliquen que el teatre ama-
teur a Vilanova esta en un moment bo
perqué han sorgit molts grups, pero que
costa molt tirar endavant un grup de
teatre sense diners ni ajut de ningú.

En aquest sentit. la temporada que han
estat al Cotóllc han pogut fer servir
material que els han deixat. i oíxo sem-
pre és una eludo. pero el que guanyen
a la taquilla s'ho han de gastar en mate-
rial i vestuario

Aquest octubre volen cornencor de
zero. buscant un nou local per assajar, i
tenen previst introduir nous actors.
Actualment són 11, comptant-ne dos de
nouvinguts, i tots tenen entre 18 i 22 anys.

Surge et ambula es vol obrir a tothom
qui estigui interessat en el teatre. No
volen que passi com fa uns onvs. quan
els grups de teatre eren molt tancats.
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LQ seva. directora, Mari Carmen
Ornaque, explica que tot cornenco
quan la seva filla Sónlo Barés vol muntar
una obra de teatre per la setmana cul-
tural de l'Escolo dAdults Teresa Mañé.
Volen representar El melocotón en almí-
bar, ,de Miguel Miura, i demana ajut a
Mari Carmen per a la direcció.
Finalment no es pot ter. pero com que es
queden amb el cuquet. munten el grupo

La directora diu que a partir doqul la
historia surt rodada; es troben en el Iloc
adequat en el moment adequat.

El Casal d'Avis Can Pahissa s'obre al
poble, i des de I'aleshores Regidoria de
Joventut i Plans Integrals es vol tirar
endavant un prooróroc d'interrelació i
integració entre joves i ·grans.

Així dones. I'estiu del 98 els joves inte-
grants dExodus arriben a 'can Pahissa
sense esperar que al cap d'uns rnesos.
joves i grans es necessitarien els uns als
altres. Com diu la seva directora:
"Exodus sense Can Pahissa no seria res".

A partir doquí assagen totes les obres a
Can Pahissa. Els avis estan distrets amb
els assajos i les representacions, i els
actors es troben segurs estrenant les
obres al casal.

La primera representació del Melocotón
en almíbar la fan a Can Pahissa el 13 de
juny del 98. Al cap de tres dies la porten
a la playa de la Vila.

Comencen set persones, i ara són 18,
d' entre 14 i 20 anys. La directora esta molt
satisfeta de poder donar I'oportunitat de
passar-ho bé als adolescents oferint-Ios
alguna cosa interessant per fer.

Exodus (foto cedlda peL grup]
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Per la temporada que ve s'hi incorpora-
ran 5 persones grans del casal. S'han
constitu"it legalment com a grup ama-
teur de teatre i segueixen assajant olla,
on shon integrat totalment.

Aquest any, que qualifiquen de molt
satisfactori, Exodus ha representat 8
obres. Han portat nens de les escoles al
casal, on han representat alguns con-
tes. com La Caputxeta Vermella o
Hansel i Gretel, que els ha fet guanyar el
segon premi del concurs "Joves fent clu-
tot" de l'Ajuntament. També volen por-
tar obres d'entreteniment a hospitals i
casals dovis.

Després de la primera obra, al novem-
bre han portat El diablo me tentó,
dÓscor Barés, dExodus. a Sitges i al
Teatre Principal, en I'aniversari de Can
Pahissa.Ja el 1999,el 24 de gener han
participar al Principal en la marató per
lhurccó Mitch.

El 30 de maig presenten a Can Pahissa
els entremesos deis germans Quintero
Solico en el mundo i Sangre gorda, que
posteriorment representen a Sitges.

El 27 de juny sorprenen els avis amb El
judici universal, obra póstumo de
Giovanni Pappini. Dins l'Estiu Jove, els
dies 12 i 13de juliol porten a la ploco de
la Vila Mare, quina nit, i lentrernes
Sangre gorda.

Després de les vacances destíu. els pro-
jectes per aquest setembre són portar
els entremesos a Llavaneres amb els
Amics de la Gent Gran, i a l'Hospitol de
Sant Antoni Abat. Llavors escolliran les
obres que volen representar la tempora-
da vinent.

Per I'aniversari de Can Pahissa volen
preparar alguna obra important al
Teatre Principal.,

També fan cursets d'expressió corporal,
vocalització o lectura dramatitzada
dins el mate ix grupo De cara a l'hlvern.
Exodus té previst organitzar per les tar-
des de dissabte lectures dramatitzades
per als avis.

Aquest grup té un peu dins el teatre
amateur i I'altre dins el professional. Esta
dirigit per Lourdes Gonell, professional
del teatre.

Comene;;a aproximadament el 1996,
amb vuit persones.A finals de juny estre-
nen Lisistrata dArist6fanes, adaptada
per Josep Maria Carandell.

L'any 1997el grup creix i es subdivideix
en tres grups: el grup de joves del
Foment, que són 12actors i actrius i que
representen Elsomni ouno nit d'estiu de
Shakespeare; el grup dodults amb sis
components porten a escena Elmetge
a garrotades de Moliere, adaptada per
Francesc Nelo; i l'oltre grup dcdults.
amb nou components, estrena La dispu-
ta de Marivaux.

Actualment hi ha quatre grups, que
aquest estiu han estrenat tres obres:
Mareig, de Jordi Sónchez, el 4 de juliol al
Teatre Principal, i a l'EstiuJove a la ploco
de la Vila; La comedia deTollo. de
Plaute, el 13dagost al Foment vilanoví; i
la Revolta de bruixes, de Josep Maria
Benet i Jornet, on només hi participa un
actor, el 21 d'agost al Foment.

Desdeis seusinlcls.el grup del teatre del
Foment fa diverses col-loborcclons: el
1996fa esquitxos de Carnaval per Canal
BlauT\I,i lonv 97 per Nadal. Elgener do-
quest any participen a la marató teatral
per l'Arnérlco Central.

El 28 de febrer presenten el llibre de
Teresa Miró i Miró Tremolors d'atzur. El 5

de more presenten al Museu Papiol
elllibre de TeresaCosta-Gramunt, i
al mateix lIoc, al cap d'uns dles.

fan I'animació del concert de la nit
de Sant Josep.

Altres animacions són la duno festa pri-
vada al Sam Casino de Vilafranca i la
d'uno convenció de professorsd'lnstltut
en una casa de col6nies.

Elgrup de teatre del Foment sho lega-
litzat, per la qual cosa a partir de I'any
que ve pocro participar en concursos,
com els de Vallirana o Pineda de Mar.
Volen portar l'obro Mareig,ja que és una
comedia entretinguda i fresca per a
respectador.

Generalment la feina del grup comen-
cc a I'octubre per estrenar al juny. Els
actors i actrius aprenen técnlques inter-
pretatives amb la directora, fan primeres
lectures de diferents textos, es decideix
l'obro. es reparteixen els papers i es
cornenco a treballar.

La directora té la teoria que tothom ser-
veix per fer teatre, per aix6 aplica dife-
rents tecnlques depenent de les perso-
nes per treure'n el rnóxírn profit. Els
octors. un total de 38 d'entre 15 i 70
anys, es reparteixen entre els 4 grups,
per6 sempre van variant.

De cara a tonv que ve volen que el
dramaturg vilanoví Caries Rull,professor
d'instltut. els escrigui una obra
a mida, ambientada a la
ciutat.

El grup de teatre
del Foment orga-
nitza sortides a
veure teatre amb
els diners que
guanyen en les
representacions, que
tam-bé fan servir per
comprar vestuari i
estrisnecessaris.

l.

".
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