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Aquest cap de setmana al Teatre
de l’Aurora van tenir lloc tres re-
presentacions del drama de Hen-
rik Ibsen «La casa de muñecas»,
que va interpretar la companyia
asturiana La Sonrisa del Lagarto.
L’actuació s’emmarcava en les
quatre representacions que des
del Circuito de la Red de Teatros
Alternativos vindran al Teatre de
l’Aurora aquesta temporada de
tardor. «La casa de muñecas» és
la primera d’aquestes quatre re-
presentacions.

Una escenografia sobre el paper
molt parca, amb una gàbia —dau-
rada— i un gronxador enmig, pe-
rò que l’espectador acaba ente-
nent que és una metàfora super-
lativa. De fet, l’espectador adver-
teix en un primer moment el marc
i el seu significat, una gàbia mig

tancada per a aquella a qui el seu
marit anomena ocellet, i que ha
estat adornada només amb un
gronxador. 

La gàbia es tancarà dues vega-
des, en l’equador de l’obra i al fi-
nal, i escenificarà també el traspàs
de papers entre la protagonista i
el seu marit. Si Ibsen pretenia cri-
ticar i torpedinar la societat pa-
triarcal de la gèlida Noruega del
segle XIX, el que aconsegueix la
directora Marli Santana és re-

aprofitar l’essència transgressora
de l’obra i adaptar-la als nostres
dies. Nora, l’esposa i mare perfec-
ta, ha acceptat el preu d’estar sub-
jugada al seu marit com a preu
d’una felicitat que ella sap millor
que ningú que penja d’un fil, un
film tan prim com és un deute
d’una gran quantitat de diners. 

La contradicció entre l’ingenu i
esperançat respecte i amor de
Nora, d’una banda, i l’orgull i la
inflexibilitat del seu espòs (que
també són els de la societat pa-
triarcal), de l’altra, es resol amb
una sortida que trenca els esque-
mes de l’època d’Ibsen i, encara
avui en dia, significa un desenllaç
necessari per a moltes relacions
basades en la desigualtat. Ibsen, a
través de la Sonrisa del Lagarto,
ha demostrar aquests tres dies
que una relació de dominació
amaga una mentida i a vegades

encobreix el més feble, un gegant
amb peus de fang.

Aquesta setmana, música i
teatre infantil  

El proper cap de setmana, el
Teatre de l’Aurora compaginarà
música i teatre, amb la presència

del grup gironí U_Mä el diven-
dres, una de les revelacions del
panorama musical català en-
guany, i dissabte i diumenge una
nova obra provinent del Circuito,
en aquest cas «La voz del bos-
que», de Bambalúa Teatro, desti-
nada al públic infantil.

El drama ibsenià «La casa de
muñecas» sedueix l’Aurora
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Una posada en escena
parca, de gran força
metafòrica, i uns actors
mesurats i competents
dignifiquen l’obra

La Sonrisa del Lagarto va portar al Teatre de l’Aurora el drama d’Ibsen
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La música és la protagonista de la
lluita de Vilanova contra el càncer 

La delegació vilanovina de l’As-
sociació Espanyola Contra el
Càncer va organitzar diumenge a
la tarda un acte musical coincidint
amb el Dia Mundial del Càncer
de Mama. L’objectiu de l’especta-
cle era «recaptar diners per inver-
tir en la lluita contra el càncer i
també en la investigació», segons
va explicar la presidenta de l’as-
sociació, Emília Calle. 

«Concerts per la vida», aquest és

el nom que rebia l’espectacle que
va aplegar a Can Papasseit prop
de 200 persones. El Trio Staccato
va ser l’encarregat d’obrir aquest
acte musical benèfic. La banda,
formada per David Andújar i Nú-
ria Bisbal al violí i Jordi Marcè al
violoncel, va oferir un repertori
variat, que va anar des de la músi-
ca popular catalana fins a les ver-
sions de pel·lícules com «La vida
es bella» o «Amélie». 

La següent a pujar a l’escenari

va ser la soprano vilanovina Shei-
la Grados, acompanyada de Pe-
dro M. Beizo al piano. Les veus de
Toni Eudal i Míriam Zubieta
també van tenir presència a l’acte,
amb una versió de «West Side
Story». Celia Inglés a la flauta tra-
vessera va oferir unes variacions
de l’òpera «Carmen». El punt fi-
nal va posar-lo el duet Grados-
Zubieta que, amb un toc d’humor,
va agradar al públic amb el tema
«I due gati». El Trio Staccato va posar les primeres notes de qualitat musical
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Més de 250 persones van partici-
par dissabte al vespre de la Festa
multicultural per a Romania que
va tenir lloc a Carme, amb l’objec-
tiu d’apropar la gastronomia, cul-
tura i costums romanesos a la po-
blació catalana.

Famílies amb nens, joves i avis
de nacionalitat catalana i roma-
nesa es van reunir al Local del
Teatre de Carme per celebrar
conjuntament el que l’alcalde del
municipi anoienc, Jordi Sellarès,
va qualificar com «una festa dels
romanesos per a tota la gent del po-
ble, on es mostra una gastronomia,
amb els seus plats i begudes tradi-
cionals, una projecció audiovisual i
música del seu país». Sellarès va
afegir que «hem quedat molt sor-
presos de la resposta dels ciutadans
del municipi». Aquesta opinió era
compartida per Josep Maria
Poch, regidor de Promoció Eco-

nòmica, Comerç i Turisme de l’A-
juntament de Carme, que va con-
siderar la festa un «èxit rotund».
Mentre els vilatans anaven en-
trant al recinte i comprant els ti-
quets per al sopar, Poch argumen-
tava entusiasmat que «s’han des-
bordat totes les previsions, en
aquesta primera edició. No ens ho
esperàvem». 

L’alcalde de Carme, Josep Sella-
rès, va explicar que l’any 1998 van
arribar els primers romanesos, i
de mica en mica la població ha
anat acollint-ne més. Actualment,
a Carme en viuen uns 140 i «es
tracta de gent molt integrada al
municipi», va declarar. Sellarès va
assenyalar que «els primers anys
gairebé no els vèiem, els romanesos
tan sols es dedicaven a treballar i a
la seva família. A poc a poc, però,
van començar a participar en les
celebracions i costums del poble».
Finalment, l’alcalde va concloure

que «la festa és un pas més per a la
integració i coneixement dels ro-
manesos». 

El col·lectiu romanès va treba-
llar durant tot divendres i dissab-
te per preparar el menú amb els
seus plats típics, elaborats pel cui-
ner Christian Barla amb l’ajuda

de col·laboradors de nacionalitat
romanesa. D’entre ells, la Gabrie-
la va comentar que els havia fet
«molta il·lusió» poder preparar la
festa i, en aquest sentit, va remar-
car que «els romanesos hem trobat
el suport de la gent de Carme i el
sopar és una mostra d’agraïment a

tot el poble».
Segons els organitzadors, la bo-

na acollida de la trobada catala-
no-romanesa fa preveure que
l’any vinent es traslladarà a la pri-
mera quinzena de setembre, quan
encara hi ha bona temperatura i
es podria fer a la pista esportiva.

La Festa multicultural per a
Romania acaba reunint més
de 250 persones a Carme

MIQUEL ROMERO
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Romanesos i catalans van compartir taula i conversa en una festa modèlica per apropar els col·lectius

I. CORREDERA/Carme
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