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DECENNALS | LA COMPANYIA DE TEATRE INFANTIL ESTRENARÀ PER LES FESTES UN NOU ESPECTACLE

CAMP Antigues varietats de raïm catalanes que ara ja no es cultiven encara es

poden trobar a l’illa de Sardenya. Un grup de vallencs les han pogut tastar

aquesta setmana. P 17
179
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PER GEMMA CASALÉ

Una vintena de titelles, tres ac-
tors, quatre músics i el seu di-
rector donaran vida, veu i so a
El Polzet, la primera gran pro-
ducció que prepara la companyia
Pa Sucat de Valls i que es podrà
veure a partir de les Decennals,
malgrat que després agafarà vi-
da a escenaris d’arreu del país
com el Fortuny de Reus i el Tea-
tre Nacional de Catalunya, en-
tre molts d’altres.

El Polzet, l’adaptació que Pa
Sucat ha volgut fer de tot un clàs-
sic de la literatura infantil creat
per Charles Perrault, és molt més
que una nova producció feta per
la companyia teatral vallenca.
Esdevé un projecte arriscat i in-
novador i amb el qual la compa-
nyia també commemora un quart
de segle de vida dedicat al teatre
familiar.

Al taller que Pa Sucat té a Valls,
El Polzet ja comença a agafar vi-
da. La construcció dels titelles
que després tindran personali-
tat pròpia damunt l’escenari és
una tasca complexa, són moltes
les hores que l’artista ha d’es-
merçar per aconseguir que la ca-
ra d’aquest nou titella tingui per-
sonalitat i permeti transmetre allò
que esdevé més important: els
sentiments.

Per això, aquest serà un estiu
productiu. Al taller es treballa
amb tota mena de materials, i és
que la feina no es pot aturar so-
bretot tenint en compte que a
partir del proper mes de setem-
bre s’iniciaran els assaigs. Jordi
Cartanyà, de la companyia Pa
Sucat, explicava que el procés
creatiu ja s’havia iniciat fa molts
mesos quan van plantejar-se la
possibilitat de fer un espectacle
de gran format per commemo-
rar la vida de la companyia.

S’ha tractat d’un procés que ha
comptat amb el suport de Marc
Moncusí, músic vallenc que di-
rigeix la Barcelona Modern Pro-
ject i que actuarà i dirigirà qua-

tre músics durant l’espectacle,
tot interpretant una banda so-
nora que ha estat creada pel mú-
sic Jesús Rodríguez Picó; tot ple-
gat, després que el nucli creatiu

de Pa Sucat, és a dir, en Jordi Ju-
bany, l’Eudald Ferré i en Jordi
Cartanyà, haguessin gestat la
idea. També han rebut tot el su-
port creatiu de Desafinados, cre-

ació audiovisual de Reus, que es-
tan treballant en tot el procés
audiovisual, i de la direcció ar-
tística que ha assumit Lluís Gra-
ells, a més de la Teresa Baz, l’en-

carregada de crear els vestits que
seran emprats en la representa-
ció d’aquest clàssic.

El Polzet representa les aven-
tures que viuran una parella de

Pa Sucat celebra 25 anys de vida
teatral amb l’espectacle ‘El Polzet’
Serà una de les
coproduccions de la
Fundació de les
Decennals i el
Centre d’Arts
Escèniques de Reus

◗ Jordi Cartanyà mostra un dels protagonistes. En vint hores es dóna vida a cadascun dels titelles que es veuran a ‘El Polzet’. FOTO: GEMMA CASALÉ

◗ Es treballa amb tota mena de materials per donar vida i forma als futurs
titelles. FOTO: GEMMA CASALÉ

◗ Un carretó de titelles. La producció no s’atura, així que qualsevol estri
és bo per transportar-los. FOTO: GEMMA CASALÉ
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◗ Aleix Vallverdú treballant al taller en un dels titelles del nou
espectacle de Pa Sucat. FOTO: GEMMA CASALÉ

llanterners atrotinats i també
el seu ajudant mentre vaguen
pel món explicant la faula d’en
Polzet.

El joc de llums i d’ombres és
clau en aquesta història; per ai-
xò, els actors de Pa Sucat han
de començar els assaigs al tea-
tre i, d’aquesta manera, poder
adaptar les necessitats reals de
la representació amb l’escena-
ri. Jordi Cartanyà destacava es-
pecialment la col·laboració que
des de l’Ajuntament de Valls
s’ha prestat per garantir i faci-
litar la utilització del Principal
en el complex procés de prepa-
ració d’El Polzet.

Ara bé, les primeres proves
per saber quina és la percep-
ció que en té el públic sobre
l’adaptació que d’aquest clàs-
sic en faran els vallencs, es fa-
ran a Falset, on els alumnes del
col·legi de la capital del Prio-
rat esdevindran els especta-
dors privilegiats. «Amb ells po-
drem copsar com és rebuda
l’obra i l’acabarem d’adaptar, si
així ho considerem necessa-
ri», assenyalava Cartanyà.

I amb l’arrencada del 2011
Pa Sucat estrenaran l’obra per
les Decennals, un esdeveni-
ment religiós, social, cultural
i lúdic que també està estreta-
ment vinculat amb la història de
Pa Sucat. Precisament així ho
recordava Jordi Cartanyà, a la
vegada que repassava quina ha
estat la implicació dels mem-
bres de la companyia teatral
amb les festes. En aquest sen-
tit, Cartanyà recordava espe-
cialment les del 2001, quan els
actors vallencs van prendre part
d’una manera molt activa en la
confecció del programari dels
espectacles infantils.

Val a dir que Pa Sucat no se-
ran pas els únics vallencs que
estrenaran per les Decennals,
al programa de les festes tam-
bé hi figura el nou espectacle que
la vallenca Pepa Plana està pre-
parant, es tracta d’una copro-
ducció també amb el CAER i
que permetrà que a Valls s’hi
pengi el cartell que n’anuncia
una estrena.
■ ■ ■

gcasale@diaridetarragona.com

La producció d’un gran espec-
tacle en època de vaques primes
resulta especialment difícil. És
per això que Pa Sucat, a més a
més d’arriscar-hi la part més im-
portant del pastís pressupostari,
també ha optat per buscar com-
plicitats externes.

La Fundació per a les Decen-
nals –creada especialment per
dur a terme la gestió i organitza-
ció de les festes vallenques– s’ha
sumat a la iniciativa igual que ho
ha fet el Centre de les Arts Escèni-
ques de Reus, el Departament
de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya i el Teatre Nacional de
Catalunya.

Tot plegat ha permès garantir
que El Polzet de mica en mica va-
gi agafant forma, mentre que la

presentació definitiva es farà els
dies 30 i 31 de gener, és a dir, el pri-
mer cap de setmana de les Decen-
nals, en l’escenari del Principal.

A partir d’aleshores s’iniciarà
un llarg recorregut en els escena-
ris d’arreu per aconseguir que
El Polzet es converteixi en un
dels plats forts que Pa Sucat po-
sa en escena.

Pa Sucat és la companyia de
teatre vallenc formada per Jor-
di Jubany, Jordi Cartanyà i Eudald
Ferré que s’ha especialitzat en la
realització d’espectacles per al pú-
blic familiar. A Valls, a més a més,
també han assumit amb notable
èxit l’organització del festival de
titelles Guant, un dels més popu-
lars i amb major prestigi dels que
s’organitzen a l’Estat.

L’A P U N T

Buscant complicitats

L’Alguer fou territori català i, més
enllà de la llengua i la cultura,
preserva encara avui en dia
algunes varietats de raïm que
provenien de Catalunya i que, en
alguns casos, ara ja no es troben
aquí.

PER GEMMA CASALÉ

Així ho recullen Silvia Naranjo i
Jordi Alcover, autors de la Guia
de vins de l’Alguer, editada per
Edicions 62 i en la qual publi-
quen, també amb la col·laboració
de Jordi Castells, exalcalde va-
llenc i gran apassionat del món
vitivinícola, les puntuacions fe-
tes en tasts a cegues amb la ma-
joria dels vins que es produeixen
a l’Alguer.

Es tracta, en gran part, de vins
que s’elaboren a partir de varie-
tats plantades a l’illa mediterrà-
nia des dels segles XIII i XIV i
que ara tenen unes denominaci-
ons d’origen pròpies. És el cas,
per exemple, del Vermentino di
Sardegna, la Mònica di Sardeg-
na, lo Torbato, la Bobal o el Can-
nonau –aquest darrer és la garnat-
xa catalana.

La redescoberta d’aquests
vins es va fer a Valls aquesta set-
mana, fruit d’un tast organitzat
per El Rebost i en el qual els tres
especialistes en vins de l’Alguer
van poder compartir fins a set
vins confegits a l’illa sarda i que
són molt desconeguts per al pú-
blic català. No és el cas, però, del
públic italià, ja que alguns dels

vins, com per exemple l’Aragos-
ta, elaborat per la Cantina San-
ta Maria la Palma –una coopera-
tiva sarda– amb la varietat de
Vermentino, esdevenen produc-
tes amb molta popularitat i ven-
des. Les xifres parlen per si ma-
teixes: 1.900.000 ampolles per
a aquest vi que es ven a un preu
d’entre 4 i 6 euros i que és el re-
sultat del cultiu d’unes 700 hec-
tàrees de vinyes i la labor desen-
volupada per 300 pagesos. Dife-
rent producte, en canvi, és el
Passito, un vi blanc dolç confe-
git per poder cloure d’una ma-
nera especial qualsevol àpat i que
es comercialitza entre 12 i 15 eu-
ros l’ampolla.

Jordi Alcover i Silvia Naran-
jo explicaven que els productors

vitivinícoles sards tenen una gran
voluntat de comercialitzar els
seus vins més enllà de l’illa i tam-
bé de les fronteres italianes. En
la majoria dels casos es tracta de
productes joves i que es venen a
uns preus molt ajustats i que se
situen entre els 5 i els 15 euros
per botella.

Els autors de la Guia de vins de
l’Alguer van saber generar expec-
tació entre els assistents al tast
de vins, però també van llençar
una interessant pregunta sobre
la conveniència i la viabilitat de
recuperar algunes de les varie-
tats de raïm que eren catalanes
i que ara ja únicament es troben
a l’Alguer.
■ ■ ■

gcasale@diaridetarragona.com

V I T I C U LT U RA ■ A I X Í H O R E C U L L L A ‘ G U I A D E V I N S D E L’A LG U E R ’

L’Alguer cultiva antigues
varietats de raïm catalanes

Continua la recerca de Vicente Palacios
Protecció Civil, voluntaris de Creu Roja, Policia Lo-
cal, Mossos d’Esquadra i Bombers van participar
ahir en una macrobatuda en la recerca de Vicente

Palacios, l’avi vallenc que va desaparèixer fa quin-
ze dies. La batuda va resultar infructuosa, segons
informava el cap de la Policia Local, Carles Serra.

◗ Els participants en la recerca de l’avi vallenc es van concentrar a la comissaria dels Mossos. FOTO: PERE FERRÉ

◗ Silvia Naranjo, Jordi Alcover, Anna Casabona i Jordi Castells, al fons de
la sala, abans d’iniciar el tast de vins de l’Alguer. FOTO: DT


