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ESTRENA REEIXIDA La companyia Xalana va aplegar dues-centes persones a la sala de Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada en les
funcions d’estrena de l’obra Maria Rosa, que va representar dissabte i ahir, diumenge. Dirigit per Assumpta Pérez i Sílvia Sanfeliu, que també
van assumir dos dels personatges protagonistes, l’espectacle va demostrar la dignitat amb què el teatre amateur pot apropar-se al públic
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Dos centenars de persones van
assistir aquest cap de setmana a les
dues funcions d’estrena de Maria
Rosa, el nou muntatge de la com-
panyia de teatre Xalana, que van
tenir lloc a la sala de Cal Gallifa, a
Sant Joan de Vilatorrada. El grup
local va posar en escena el clàssic
d’Àngel Guimerà amb gran sol-
vència atesa l’exigència del repte
que s’havia plantejat.

L’expectació que sempre des-
perten les propostes de Xalana
va tenir la seva correspondència a
l’escenari. Una norantena de per-
sones en la vetllada de dissabte i
més d’un centenar l’endemà van
participar des de la platea del de-
but d’un espectacle que ja té con-
firmats diversos bolos, un dels
quals, fins i tot, a la propera presó
dels Lledoners.

El tàndem format per Assump-
ta Pérez i Sílvia Sanfeliu es va en-
carregar de portar el pes de la di-
recció del muntatge i, alhora, tam-
bé van interpretar dos dels perso-
natges principals. Sanfeliu, una
professional reconeguda en el seu
registre habitual dirigint reparti-
ments, va mostrar en aquesta oca-
sió les aptituds que també li per-
meten mudar-se la pell i fer un pa-
per com a actriu, i dur a bon port
la interpretació de la protagonis-
ta, Maria Rosa. Pérez, per la seva

part, va ser Tomasa, la seva cu-
nyada, i va exhibir un registre cò-
mic molt encertat que va arrencar
les rialles del públic en més d’una
ocasió.

De la resta del repartiment, al-
gunes cares conegudes de l’esce-
na de la Catalunya central com les
de Joan Cirera (Gepa), Àngel Mon-
cunill (Marçal), Jordi Gener (Ba-
dori), Enric Casajoana (Quirze) i
Gerard Torné (Calau). La seva
competència –completada amb
el concurs de Georgina Farrés,
Toni Díaz, Núria València, Anna-
bel Almagro, Anna Pintó i Gemma
Ribalta, i de les maquilladores
Marta Güell i Cristina Català– ha
permès tirar endavant la propos-
ta que Sanfeliu va fer al grup me-
sos enrere. Concebuda com un
drama en tres actes, Maria Rosa és
una de les obres més representa-

des del teatre català des que es va
publicar el . El text és dotat
d’una força extraordinària que li
permet parlar tant d’amor com
de la condició social de les dones
i, també, de l’explotació laboral a
la Catalunya de final del segle
XIX. Una dramatúrgia amb la qual

no s’hi val a badar i que demana
d’una companyia tota l’atenció.

El públic va seguir amb deteni-
ment les evolucions dels actors.
Una de les escenes més aconse-
guides va ser la del sopar de noces
de la Maria Rosa, que presagia el
desenllaç final de la història. La for-

ça coral del muntatge va assolir en
passatges com aquest tota la seva
intensitat. Xalana va demostrar
que el repte no li venia gran i les
properes actuacions li permetran
afinar la posada a punt d’una obra
que encara té molt recorregut per
endavant.
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Sant Joan aplaudeix la seva «Maria Rosa»
Dues-centes persones van veure les funcions d’estrena de l’obra de Guimerà representades per la companyia Xalana�

Un moment de la funció que va tenir lloc diumenge a la tarda a Cal Gallifa, a Sant Joan de Vilatorrada

EUDALD REDÓ

La primera edició del Festijazz de
Moià ha deixat un molt bon regust
de boca als organitzadors, que
han vist superades les seves ex-
pectatives. L’aposta era valenta,
amb un cartell de qualitat, però en
paraules de David Cuadro, dels
Amics del Jazz de Moià, «el nivell
de públic ha estat molt alt, més del
que ens pensàvem».

Una bona part d’aquest èxit es
deu a l’esforç que els organitzadors
han esmerçat a quadrar una pro-
gramació de qualitat, que va ar-

rencar divendres amb Gorka Be-
nítez, un dels músics més con-
trastats en l’escena actual del jazz
nacional, i Giulia Valle, que dis-
sabte va oferir un concert al pati de
Can Carner davant d’unes 
persones. La contrabaixista bar-
celonina va presentar les seves
credencials a Moià amb Roger
Mas al piano i Ramon Prats a la ba-
teria, que van interpretar cançons
del seu espectacles Bric a Brac. El
públic va recompensar el trio amb
una càlida acollida.

Giulia Valle va tancar dissabte
una jornada rodona per al festival,
que durant tot el dia va viure es-
cenes realment encoratjadores
per a edicions vinents. Un dels ac-
tes més bonics va ser el dels jocs de
cucanya per als nens, a la plaça de
l’església, que va acabar amb la

música de la Jazz-Dixiland per al
públic familiar, amb un concert iti-
nerant per les places del poble.
D’aquesta manera, els Amics del
Jazz de Moià aconseguien un dels
objectius primordials del festival:
fer arribar el jazz a tothom. L’ex-
periència va ser d’allò més positi-
va, es van reunir més de  per-
sones entre pares i nens.

La continuïtat del festival és as-
segurada, més enllà fins i tot del
festival mateix, ja que els Amics del
Jazz continuaran programant con-
cert regularment, com fins ara,
amb el mateix esperit d’assolir un
perfil de qualitat: «preferim un
concert de qualitat que molts sen-
se contingut», va dir David Cuadro.  

Amb aquestes bones perspec-
tives i la certesa que el jazz ha en-
trat amb força a Moià, ja no que-

da tan lluny l’objectiu marcat:
«aconseguir un espai de jazz entre
Terrassa, Manresa i Vic». Per això,
però, la organització haurà de
continuar treballant en quelcom

primordial, «buscar els suports
necessaris» per preparar un nou
festival, l’any que ve, que sigui ca-
paç de mantenir un cartell com el
que va baixar ahir el teló. 
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Giulia Valle va deixar
empremta dissabte a la nit
en el marc d’un cicle que té
la continuïtat assegurada
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El jazz entra amb força a Moià

Instantània de l’actuació del Giulia Valle Group, dissabte a la nit
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Un punyal que salta enlaire i
aterra al davant dels espectadors

En una de les escenes, la Maria
Rosa i el Marçal forcegen. La

noia porta un punyal per defensar-
se, però l’ímpetu del moment va fer
que, dissabte, l’arma sortís disparada
i anés a parar a prop de la primera
fila. Una noia el va tornar a l’escenari.
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