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Les ballarines de l’Escola de Dansa d’Aiguafreda i Vilanova van participar en la celebració de l’aniversari del grup de Montmeló
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En l’acte, que va reunir membres actuals i antics de la companyia, es va homenatjar Sebastià Font

La companyia de Montmeló va reunir un centenar de persones a l’Agrupa

El Nyap celebra els 20 anys 
amb música i espectacles
Montmeló

Patrícia Cuní

Amb un espectacle participa-
tiu en què públic i actors es 
barrejaven, la companyia de 
teatre Nyap de Montmeló va 
celebrar dissabte a la nit el 
seu vintè aniversari. Després 
de dues dècades a sobre els 
escenaris i formant actors, el 
grup va reunir per a aquesta 
ocasió alguns dels membres 
que n’han format part al llarg 
de tots aquests anys. També 
es van apuntar a la festa l’Es-
cola de Dansa d’Aiguafreda 
i Vilanova, que va posar el 
punt musical a la primera 
part de la vetllada, i el grup 
de swing Shine, que va ani-
mar el públic fins passada la 
mitjanit. 

 A les 10 del vespre ja eren 
molts els que es congregaven 
a fora del teatre de l’Agrupa, 
delerosos de ser partícips 
de l’aniversari del Nyap. 
Un cop allà, el personal de 
sala els feia passar en grups 
petits i confessaven no saber 
què se celebrava. Van fer-
los col·locar les cadires i, 
un cop assegut el centenar 
d’espectadors, es van tancar 
els llums i va començar un 
espectacle divertit i irreve-
rent que va fer picar de mans 
fins i tot els més tranquils. 
A dalt de l’escenari, les dues 
dones de la neteja intenta-
ven fer ballet amb les balla-
rines de l’Escola de Dansa 
d’Aiguafreda i Vilanova. I 
acte seguit irrompia entre el 
públic un Romeu clown que 

cercava la seva Julieta al so 
de les paraules de Shakespe-
are tenyides d’humor i una 
gestualitat gens clàssiques. 
Això va donar pas a dos joves 
ballarins que van aixecar més 
d’una ovació en interpretar 
una peça de música plena 
de lluentons. I després, els 
pallassos van reinterpre-
tar un fragment de l’òpera 
Fígaro. Entre picades d’ull al 
públic, records a la trentena 
d’espectacles i muntatges 
que han fet al llarg d’aquests 
darrers 20 anys i anècdotes, 
els tres mestres de cerimò-
nies van reconèixer còmica-
ment “Som del Nyap i som 
una secta”. Una declaració 
que va arrencar una de les 
ovacions de la nit. 

A la mitja part, membres 
de la junta van retre un 
sentit homenatge al des-
aparegut Sebastià Font, 
que tant va fer pel teatre 
a Montmeló, posant la 
nota emotiva a la vetllada. 
Moment en què el director 
de la companyia, Joan Sors, 
va voler fer els honors a tota 
la gent que ha passat pel tea-
tre de l’Agrupa: “En aquests 
20 anys de Nyap hem passat 
molts dies junts, i com a per-
sones hem viscut moments 
personals molt dolents i 
també moltes alegries, i 
totes a dalt de l’escenari. 
Al Nyap potser no som una 
secta, però sí uns malalts del 
teatre. Moltes gràcies!”.

 Al seu torn, l’alcalde 

Antoni Guil va repassar la 
històrica tradició teatral a 
Montmeló, des dels temps 
del Casino fins a l’Agrupa, 
passant pel Centre Parroqui-
al, que van inculcar l’amor al 
teatre en tants veïns. 

El punt final, després de 
la mitja part, el va posar el 
trio de swing Shine, que va 
patir diverses interrupcions 
còmiques amb humor, entre 
elles la del pastís del vintè 
aniversari i la cloenda d’una 
nit per al record. Les celebra-
cions del vintè aniversari de 
la Companyia de Teatre Nyap 
continuaran el 22 d’octubre 
amb l’estrena de l’obra de 
teatre Croades, i al novembre 
amb Les falses coincidències, 
del grup sènior. 

Quan el suspens 
no atrapa 
l’espectador

Granollers

Josep Barbany

El gran poder de la televisió, 
però sobretot el cinema, per 
crear imaginaris col·lectius 
al voltant de totes les temà-
tiques imaginables, és alhora 
un dels enemics més grans 
del teatre, que ha de lluitar 
perquè l’espectador no faci 
les seves interpretacions a 
partir dels prejudicis instal-
lats en força. El gènere del 
thriller o suspens és un dels 
que ho tenen més difícil a 
l’hora de distanciar-se dels 
nombrosos referents cinema-
togràfics. Per això és tan fàcil 
que obres com Quan s’apa-
guin les espelmes, representa-
da aquest cap de setmana al 
Teatre de Ponent, grinyolin 
de base, per la seva incapaci-
tat d’atrapar l’espectador.

La que és la primera obra 
representada del periodista i 
guionista Eric Romero té un 
punt de partida força interes-
sant. Ens presenta l’última 
jornada de treball d’un assas-
sí a sou que ha decidit que ja 
és l’hora de jubilar-se. Com 
a espectadors, assistim a una 
mena de darrera confessió, 
de testament final en què el 
protagonista, Dante Linares, 
explica amb una estranya 
naturalitat la seva peculiar 
feina. Per augmentar l’atrac-
tiu del personatge s’afegeix 
la cadira de rodes com un 
element que vol augmentar, 
alhora, el dramatisme de la 
seva vida, i la fascinació per la 
seva capacitat de superació.

La posada en escena ens 
situa en una mena de despatx 
fosc, farcit de vells televisors 
que retransmeten la confes-
sió final i l’amplifiquen. Res 
a dir en aquest aspecte, la 
tria dels elements escenogrà-
fics és estrictament funcio-
nal, ja que el més important 
aquí és el monòleg de Dante 
Linares. Tampoc es pot negar 
l’ofici de Xavier Serrat, actor 
de televisió, teatre, cinema 
i doblatge amb més de 40 
anys de carrera, malgrat 
que no aconsegueix dotar el 
personatge del carisma ni 
la credibilitat suficients. El 
problema de Quan s’apaguin 
les espelmes és sobretot del 
text, que mostra massa aviat 
les seves cartes i, incapaç 
de generar suspens, resulta 
massa previsible. El resultat, 
una funció correcta que no 
atrapa ni sedueix.

‘Quan s’apaguin les espelmes’, 
d’Enric Romero. Dir.: Miquel 
Murga. Companyia Xavier 
Serrat. Teatre de Ponent de 
Granollers.
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