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L’actriu Caterina Alorda en una de les primeres escenes del muntatge, que es podrà tornar a veure aquest cap de setmana

El Teatre de Ponent celebra els deu anys amb ‘M. de Rodoreda’

L’essència rodorediana
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Al final de la representació es van bufar les espelmes del pastís

Granollers

Josep Barbany

A les acaballes de l’Any 
Rodoreda, el Teatre de 
Ponent de Granollers ha vol-
gut celebrar el seus primers 
10 anys amb M. de Rodore-
da, un preciós espectacle 
de producció pròpia dirigit 
per Txell Roda que busseja 
en l’essència de les dues 
novel·les més conegudes de 
l’escriptora barcelonina: La 
plaça del diamant i Mirall 
trencat. Una proposta escè-
nica minimalista, íntima i 
sensible capaç d’atrapar els 
més escèptics i, fins i tot, els 
empatxats i mandrosos de 
l’obra rodorediana. La dra-
matúrgia de Jonay Roda no 
tan sols s’atreveix a reduir 
fins a l’imprescindible l’am-
plíssim univers de les dues 

novel·les, sinó que, mitjan-
çant una encertada selecció 
d’escenes i una curiosa tran-
sició, és capaç d’establir inte-
ressants paral·lelismes entre 
les dues històries.

A l’inici, una paret vella 
i tacada recolzada en un 
mosaic blanc i negre ens 
situa en el món humil de 
Natàlia, la protagonista de 
La plaça del diamant. Una 
paret plena de llaços, objec-
tes, traços, tot un collage 
amb voluntat de resumir la 
vida d’aquesta jove òrfena 
de mare, transformada en la 
Colometa en casar-se amb 
Quimet (versàtil i efectiu 
Agustí Sanllheí), en una 
història d’amor apassionat 
carregada de masclisme, sub-
missió i tragèdia. Caterina 
Alorda, espectacular, broda 
el personatge, i és capaç de 

transmetre tota la fragilitat, 
tristor i melangia de la Colo-
meta en cada gest i cada mot. 
Quan el relat de la Natàlia 
arriba al seu final apareix 
una jove, Teresa Valldaura, 
protagonista de Mirall tren-
cat. Durant uns segons les 
dues dones es miren, com en 
un mirall capaç de determi-
nar el destí segons la banda 
en què un es troba.

El gir de l’escenografia de 
Jordi Castells ens situa, de 
cop, a l’altra cara de la mone-
da. Un balcó de la gran casa 
dels Valldaura a la part alta 
de Barcelona serà testimoni 
de l’anar i venir de d’una 
nissaga familiar encetada 
per la Teresa, una noia humil 
que té la sort, (o desgràcia) 
de casar-se amb un home ric. 
Aquesta segona part no fun-
ciona tan bé com la primera. 
No és fàcil reduir a mínims 
la complexitat d’una història 
que abasta tres generacions. 
La dramatúrgia, obligada a 
eliminar personatges clau, 
se’n ressent i es fa molt difí-
cil copsar la història sense 
conèixer-la prèviament. Tan-
mateix, el gran treball acto-
ral sustenta el gran resultat 
final, capaç de transmetre tot 
el desencant i la crítica social 
de dos personatges claus de 
Rodoreda que aquí s’assem-
blen més que mai.

DiA D’AniversAri

Dijous, a l’estrena, que va 
omplir de gom a gom el tea-
tre, va ser també el dia de 
bufar les espelmes. En acabar 
l’espectacle tot l’equip tècnic 
i artístic del teatre va sortir 
a l’escenari per celebrar els 
10 anys. El vestíbul va fer-se 
més petit que mai entre brin-
dis i trossets de pastís. El Tea-
tre de Ponent afronta 10 anys 
més amb il·lusió i empenta. 
L’exposició de fotografies 
d’obres a càrrec d’Anna 
Padrós, el renovat servei de 
restauració-bar o l’escola 
d’espectadors són algunes de 
les idees encetades enguany 
que renoven la vida d’aquesta 
petita sala alternativa.

Primera 
exposició a la 
façana del Gra

Granollers

A partir d’aquest dilluns es 
projecta a la façana del nou 
Gra, a Granollers, l’exposició 
sobre la ciutat de Nova York 
de l’artista Lluís Salvadó, de 
Granollers. La mostra s’em-
marca en el Projecte Joves 
Artistes i es podrà visualitzar 
des de la plaça de l’Església 
fins al 9 de gener de les vuit 
a les deu del vespre. A través 
de les seves fotos, Salvador 
mostra l’enorme concen-
tració humana de la ciutat 
de Nova York d’una forma 
ambigua.

Música per Nadal amb 
Art-9

Granollers

L’Escola de Música Art-9 de 
Granollers va celebrar dissab-
te a la sala Tarafa el seu con-
cert de Nadal. A la primera 
part van actuar diferents for-
macions de l’escola, com un 
grup de violins format per dos 
músics molt joves, el Conjunt 
Orff, l’Orquestra de l’escola 
o el Combo, que va presentar 
un Rap nadalenc compost pels 
mateixos membres del grup. 
Les diferents corals (minis, 
joves, grans...) van protagonit-
zar el final del concert amb la 
interpretació de nadales tan 
conegudes com El rabadà o El 
noi de la mare. X
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