
Dilluns, 28 d’abril de 2008

CULTURA 24 NOU9EL

    PUBLICITAT Borsa de treball

Es necessita

ADMINISTRATIU/IVA
PER A EMPRESA D’ALIMENTACIÓ DE LA COMARCA D’OSONA

Edat compresa entre 30-45 anys.
Es requereix:

- Coneixements de comptabilitat i processos administratius
- Coneixements d’anglès i domini de Word i Excel

- Es valorarà coneixements d’altres idiomes

Interessats poseu-vos en contacte al telèfon: 93 889 34 61

Empresa de serveis busca:

amb domini de l’anglès per 
substitució de maternitat 
(juny-novembre) a Torelló.

Tel. 93 850 55 95

ADMINISTRATIU/IVA

Farmàcia d’Osona sud busca:

FARMACÈUTIC/A,
AUXILIAR DE FARMÀCIA 

per mitja jornada

Es valorarà experiència.

Interessats truqueu al 
tel. 93 889 49 49 indicant ref. 99-831

Empresa fabricant de mobiliari 
d’Osona necessita persona per 

al departament de

Comptabilitat 
i faCturaCió
Incorporació immediata

Interessats truqueu al
669 77 62 13

CRÍTICA DE TEATRE

La poesia de Rodoreda
Joana Serrat 
presenta a Vic 
dimecres el 
disc ‘Liffey’

Vic

EL 9 NOU

La cantautora Joana Serrat 
presentarà aquest dimecres 
a Vic el seu disc de debut Lif-
fey (Laura R. Perkins, 2008), 
en una actuació que tindrà 
lloc a dos quarts d’onze de 
la nit al Centre Comunitari. 
L’entrada al concert és gra-
tuïta, tot i que l’acte s’inclou 
dins dels actes de la campa-
nya “Salvem les barreres!” 
d’EL 9 NOU i l’Associació de 
Disminuïts Físics d’Osona 
(ADFO). Les persones que 
vulguin reservar la seva loca-
litat poden recollir entrades 
anticipades al Punt Jove de 
Vic i al Mas de Bigues.

Des del concert d’estrena 
de Liffey, el març passat a 
Calldetenes, el treball de 
Joana Serrat ha tingut molt 
bona acollida. En la presenta-
ció del concert de Vic, dilluns 
passat al Mas de Bigues, la 
cantautora va destacar la 
“bona experiència” que està 
vivint, gràcies al “treball en 
equip” de tots els implicats, 
dels músics a la discogràfica.
Liffey recull vuit temes que 
Joana Serrat va compondre 
durant i després d’una estada 
a Dublín –per això porta el 
títol del riu que travessa la 
capital irlandesa–. Per a la 
discogràfica osonenca Laura 
R Perkins, aquest disc també 
representa un pas endavant, 
perquè és el primer que han 
produït al cent per cent. 

Joana Serrat també ha estat 
la guanyadora, juntament 
amb el grup Absolut, del pri-
mer concurs Troc de Músics, 
convocat per la Regidoria de 
Joves de l’Ajuntament de Vic 
per seleccionar les propostes 
que representaran Vic en 
intercanvis musicals amb 
festivals de França, Bèlgica i 
Portugal. De les quatre pro-
postes que es van presentar 
a la convocatòria pública, 
el jurat va seleccionar la de 
Joana Serrat i l’Absolut, for-
mació de pop rock amb lle-
tres en castellà que integren 
David Canal, Edu Gili i Quico 
Solà.

L’Aula de Teatre 
de la UVic posa 
en escena textos 
de Michael Ende

Vic

EL 9 NOU

La novel·la fantàstica Momo, 
de Michael Ende, va donar 
peu a una adaptació teatral 
que l’Aula de Teatre de la 
UVic va presentar el mes 
de març passat a Vic, sota el 
títol de La invasió dels lladres 
del temps. Després de l’èxit 
de l’estrena, aquest dimarts 
a dos quarts de deu de la nit, 
l’obra es podrà tornar a veu-
re, a la sala de l’Institut del 
Teatre de Vic.

El dramaturg Gerard Guix 
és l’autor de l’adaptació, 
mentre que Eva Marichalar 
s’ha fet càrrec de la direcció 
artística i Dolors Rusiñol, de 
la direcció tècnica. Un grup 
de vuit actors de l’Aula de 
Teatre dóna vida a aquesta 
proposta, que vol recuperar 
la màgia del text llegit ini-
cialment pels ulls d’infants 
i ara reinterpretat des de la 
perspectiva adulta. Els artis-
tes Montsita Rierola i Jordi 
Lafon signen l’escenografia 
i el vestuari del muntatge, 
que la setmana passada es va 
presentar amb èxit a la XII 
Mostra de Teatre Universi-
tari de la Xarxa Vives, que va 
tenir lloc a Elx.
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Les quatre intèrprets més joves de l’espectacle, en la primera escena

‘Els jardins de la Mercè’. 
Textos de Mercè Rodo-
reda. SAT del Teatre 
Centre. Teatre Centre de 
Sant Joan de les Abades-
ses. Dissabte, 26 d’abril 
de 2008. 

St. Joan de les Abadesses

Jordi Vilarrodà

Una pomera és el principi i el 
final. Una pomera obre i tan-
ca el cicle vital i literari de 
Mercè Rodoreda, a l’espec-
tacle Els jardins de la Mercè, 
que el SAT de Sant Joan va 
estrenar dissabte. Un arbre 
i un fruit que esdevenen 
símbols, des del relat infan-
til i innocent de Les pomes 
trapasseres fins al final de 
Paràlisi, pressentiment de 
la mort. Partint d’aquestes 
coordenades, el SAT dibui-
xa un camí que ens permet 
conèixer Rodoreda a partir 
de textos on feia referència 
a les flors que va estimar 
tant. L’escriptora de la qual 
commemorem aquest any el 
centenari del naixement no 
va deixar obra teatral apreci-
able, i per això la companyia 
santjoanina se les ha engi-
nyat per teatralitzar altres 
textos. 

I el resultat és que barre-
jant la prosa de Rodoreda 

amb el talent teatral del SAT, 
se n’ha destil·lat poesia. Els 
jardins de la Mercè és un 
muntatge altament poètic, 
ple de símbols, delicat com 
els vestits blancs de les 13 
actrius que hi intervenen. 
Actrius que creixen des de 
les quatre nenes que expli-
quen el primer conte fins a 
les adolescents i les joves que 
van desgranant els textos 
d’Aloma, de La plaça del Dia-
mant, de Mirall trencat... i 
una Mercè Rodoreda madura 

–interpretada excel·lentment 
per Maria Collell– que hi 
aporta la biografia, la vida en 
primera persona. 

Cada detall està cuidat, des 
del vestits a la il·luminació 
i el minimalista escenari, 
sobre el qual només hi ha 
un element canviant: un 
lloc per seure, que primer és 
gronxador, després és cadira 
i al final és balancí. I, evi-
dentment, la pomera. Això 
és Rodoreda, sí, la poesia de 
Rodoreda. 

CRÍTICA DE TEATRE

Endavant amb noves experiències
‘Una mica de Pinter’. 
Esquetxos i peces breus 
de Harold Pinter. Teatre 
d’Emergència. Teatre 
Municipal de Ribes de 
Freser. Dissabte, 26 
d’abril de 2008.

Ribes de Freser

Carme Brugarola

Teatre d’Emergència estima 
i ens fa estimar el teatre. En 
el programa de mà, els de 
Ribes diuen que han estat 
agosarats triant aquests 
textos de Harold Pinter i 

confessen un cert temor a 
l’hora de presentar el treball 
davant del seu públic incon-
dicional. Els temors es van 
esvair aquest dissabte, i molt 
sincerament recomanem que 
el cap de setmana del pont, 
si podeu, pugeu a veure Una 
mica de Pinter a Ribes de 
Freser. Ja ho hem dit altres 
vegades i ho tornem a corro-
borar: Teatre d’Emergència 
és pulcre en els seus treballs, 
en sap trobar l’essència i 
és capaç de comunicar-la al 
públic.

Les diferents peces breus 
que ens presenten en aquest 

cas tenen un lligam argu-
mental de vida: la munió de 
gent que omple l’escenari 
són els originaris d’uns 
esquetxos que ens parlen del 
més quotidià des de l’absurd. 
Entre escena i escena, ens 
passegen per un altre recer 
de vida i contemplem com 
si es tractés d’una finestra 
indiscreta un altre espai, 
una altra acció, uns altres 
personatges. Tots els actors i 
actrius es mouen amb segu-
retat i comoditat per l’es-
cenari, defensant cadascun 
d’ells a capa i espasa els seus 
personatges amb convenci-

ment i seguretat. 
I el públic entén el Harold 

Pinter que ens han presentat, 
feliciten els actors que al 
mateix temps són directors 
de les diferents peces. El 
públic agraeix la feina ben 
feta, l’estona divertida que 
ens han fet passar i la tria 
d’uns textos excel·lents que 
s’han sabut presentar amb 
encertada visió teatral. Tot 
plegat ho acompanya una 
escenografia funcional, un 
vestuari del bagul dels records 
unificat i una il·luminació 
correcta. Enhorabona per tot 
plegat! 


