
CULTURANOU9EL Dilluns, 25 de gener de 202126

Jordi Tolosa i el temps, a l’Art Abadia 
Sant Joan de les Abadesses Fins al 21 de febrer, 
l’Espai Art Abadia de Sant Joan exposa les obres de Jordi 
Tolosa (Barcelona, 1956). El pas del temps, el clàssic 
tempus fugit, és el tema que unifica el discurs de Tolosa. 
El temps, una realitat objectiva, o una percepció, com 
es mostra en la primera peça, 24 hores, una instal·lació 
de rellotges escultòrics. “Acotar el temps per parlar 
de l’infinit, potser aquesta és la paradoxa de les obres 
presentades”, explica l’escriptora Fina Durant en la 
introducció. Tolosa utilitza llenguatges i estètiques 
diverses per aproximar-se a aquestes qüestions, a 
vegades amb un punt d’ironia. Des de les escultures, 
com la magnífica instal·lació Seven dreams, disposada 
a terra, fins al vídeo, el dibuix. De la contundència de 
marcs metàl·lics i teles metàl·liques de treballs com 
Por, a la delicadesa dels quasi imperceptibles Poemes de 
l’infinit sobre paper. Tolosa té obra el fons privats com 
la Fundació Suñol o la Fundació Vila Casas i l’any passat 
va exposar al Centre d’Art Santa Mònica. J.V.
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Els retrats de 20 
arquitectes del segle 
XX, en il·lustracions 

Vic La sala del Col·legi d’Ar-
quitectes, a Vic, presenta 
l’exposició “20 arquitectes del 
segle XX”. La il·lustradora i 
arquitecta barcelonina Maria 
Picasso hi presenta una col-
lecció de retrats dels arqui-
tectes que van marcar les ten-
dències principals del segle 
XX i van influir en com s’ha 
configurat el nostre entorn. 
Els retrats combinen els trets 
de la caricatura clàssica amb 
composicions geomètriques, 
i s’exposen fins al 18 de 
febrer. 

El somni d’un 600
Repartiment de luxe per a una obra 

agredolça sobre la família, a L’Atlàntida
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Una escena de l’obra, aquest dissabte a la tarda a la Sala Ramon Montanyà de L’Atlàntida de Vic

‘La dona del 600’, de Pere 
Riera. Intèrprets: Mer-
cedes Sampietro, Àngels 
Gonyalons, Jordi Bana-
colocha, Rosa Vila i Pep 
Planas. L’Atlàntida, Vic. 
Dissabte, 23 de gener de 
2021. 

Vic

Carme Rubio

La primera representació 
teatral de L’Atlàntida en 
aquest nou any ha estat una 
comèdia-drama dedicada a 
la família. Si bé el públic riu 
a gust amb la gràcia d’uns 
diàlegs enginyosos i aguts, 
tot sovint l’humor deixa pas 
a la nostàlgia i el dolor que 
als personatges, pare i dues 
filles, va causar la mort de 
la mare, tres anys enrere, 
després de saber-se que tenia 
un càncer. Aquest nucli de 
personatges es complementa 
amb l’exmarit de la filla gran 

i el fill d’aquesta parella, 
tot i que aquest últim no 
sigui present a l’obra. Tots 
plegats van quedar marcats 
per aquesta desgràcia que els 
va acabar separant, fins que 
la trobada, que els reuneix 
durant la representació, posa 
cara amunt totes les cartes i 
fa que després dels retrets, 
dels enfrontaments, de la 
revelació de secrets amagats 
i de l’evocació nostàlgica dels 
temps passats, tot esclati en 
una mena de catarsi final 
alliberadora. 

A partir d’aquest nus argu-
mental, l’autor i director, 
Pere Riera, ha creat una 
obra que gira al voltant d’un 
objecte fetitxe, el cotxe 600, 
símbol de la classe mitjana 
espanyola dels anys 60, que 
presideix l’escena en tot 
moment, insòlitament cons-
truït al mig del menjador 
d’una casa de veïns. També 
construeix de forma molt 

definida el caràcter dels cinc 
personatges que actuen en 
escena i juga amb l’alter-
nança del temps passat i del 
present, recurs aconseguit 
especialment amb un joc 
de llums molt efectiu i amb 
transformacions escèniques. 
Aquest retrocés al temps 
passat permet al director 
utilitzar el factor sorpresa, 
produït per l’aparició del per-
sonatge de la mare, amb tota 

la seva força i vitalitat, quan 
ja l’obra està força avançada. 

El gran mèrit d’aquesta 
representació és comp-
tar amb un elenc de luxe, 
començant per Mercedes 
Sampiedro, que broda el seu 
paper; Jordi Banacolocha, 
molt bé en el paper del pare 
obstinat i en realitat des-
valgut; Àngels Gonyalons, 
perfecta en la filla més empà-
tica; Rosa Vila, que defensa 

molt dignament la filla més 
rígida i que ha acusat més la 
mort de la mare, i Pep Pla-
nas, l’exmarit que ho ha vist 
tot amb un cert distancia-
ment, però que n’ha patit les 
conseqüències. 

Una obra que combina 
humor i drama i que ens 
parla també d’una malaltia 
que és una altra pandèmia 
no reconeguda com a tal del 
nostre temps. 

Gràcies, artistes!
Ramon Madaula protagonitza i dirigeix la 
comèdia ‘Els Brugarol’ al Teatre Cirvianum

Torelló

Carme Bruguerola

Deixeu-m’ho dir. Aquesta és 
la primera obra que vaig a 
veure des del mes de març i 
què voleu que us digui, m’he 
emocionat, com s’han emo-
cionat els actors i el públic 
en general. Tothom a casa, 
no s’ha comentat l’obra ni 
entre passadissos ni al hall 
del teatre. Hi he anat acom-
panyada amb una persona 
que forma part de la meva 
bombolla familiar i m’ha dit 
que ha estat a punt de cridar: 

“Que no s’aturi el teatre!”. I 
li dono la raó, us necessitem, 
artistes! Els aplaudiments no 
cessaven aquest diumenge al 
Teatre Cirvianum de Torelló. 
Actors i actriu han sentit 
l’escalfor del públic, talment 
semblava un somni. 

Hem rigut de valent davant 
d’una obra, Els Brugarol, de 
format clàssic, tres actes sen-
se mitja part, tres personat-
ges i cinc generacions d’una 
família acomodada, gràcies 
al rebesavi esclavista. Un 
passeig per la història de la 
nostra burgesia àcida, ense-

nyant els draps bruts que no 
acabaran d’estar mai nets. La 
nissaga que forma part d’un 
sistema no l’abandona i la 
classe benestant, tradicional, 

conservadora, amb algun 
toc dissonant sempre és allà 
mateix. Es continua impo-
sant el mateix esclavatge 
dins de paisatges diferents. 

L’obra l’ha escrita el mateix 
Ramon Madaula, un dels 
actors de l’obra. Excel·lent 
el seu treball, com és també 
excel·lent el paper dels seus 
antagonistes Jaume Madalu-
la i Estel Solé. L’escenografia 
d’acord amb el to del text i 
la dinàmica dels personatges 
s’adequa a l’anar i venir dels 
personatges, sempre dinà-
mics, actius, reals. La direc-
tora ha sabut extreure la bis 
còmica de cadascun dels per-
sonatges que s’interpel·len, 
que s’escolten en les seves 
rèpliques. Tot és tant de veri-
tat que ens enganxen i no ens 
deixen escapar i ens inter-
roguen davant del que ens 
mostren perquè ens qüestio-
nem, més enllà d’endevinar 
els interessos del rebesavi 
esclavista. Gràcies, artistes. 
Us necessitem!
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Ramon Madaula, dret, amb Jaume Madaula, en un moment de l’obra


