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EL BO I LA DOLENTA La Ventafocs és un conte popular que ha conegut nombroses adaptacions. Una de les més recents és la creació de la
companyia La Roda Produccions, en què participen dos intèrprets de la Catalunya central: Magda Puig fa de madrastra i Ivan Padilla de Sam,
l’equivalent al príncep que troba la sabata de la noia. El musical és l’aposta del Teatre Victòria de Barcelona per al públic infantil aquest Nadal
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La cèlebre història de la Venta-
focs, amb la mala peça de la ma-
drastra, les  seves insuportables fi-
lles i el príncep de la sabateta re-
demptora, traslladada als Estats
Units dels anys 50, amb l’estètica
de Grease i el referent més actual
de la sèrie High School Musical. La
singular proposta de la compa-
nyia La Roda Produccions, de
Gavà, fa estada al teatre Victòria de
Barcelona aquest Nadal amb un
espectacle per al públic familiar a
partir de 4 anys que inclou els
dos joves actors manresans Mag-
da Puig i Ivan Padilla.

Sobre l’escenari on s’han re-
presentat llegendes del teatre ca-
talà com Mar i cel, els dos intèr-
prets de la Catalunya central, que
comparteixen un passat en comú
en companyies com Els Carlins,
canten i ballen les desgràcies i les
alegries de la Ventafocs des de
prismes radicalment diferents.
Ella és la mare passada de quilos
que vol veure la dissortada fillas-
tra fregant plats tota la vida al seu
restaurant d’hamburgueses i ba-
tuts; ell encarna Sam, versió mo-
derna del príncep del conte, un noi
de l’institut que juga a l’equip de
beisbol i s’enamora de la rosseta
protagonista.

«Em sembla que el primer cop
que vaig posar-me a cantar i ballar
sobre un escenari va ser amb la In-
nocentada de Manresa, l’any d’El
musical d’en Bisbal», recorda Mag-
da Puig, que fa mitja dècada que és
a La Roda i que ha actuat en dife-

rents espectacles infantils del grup.
Padilla, per la seva banda, s’estre-
na en aquesta faceta de l’ofici des-
prés de substituir Bernat Mestre,
l’actor que va iniciar aquest paper
i el va deixar vacant després de fer
el pas a Grease, el musical dirigit
per Coco Comín que està actual-
ment en cartell a la nova Cúpula de
les Arenes. «Tot plegat ha anat
força ràpid, perquè vaig assumir la
feina a final d’agost i a mig setem-
bre ja hi havia un bolo», explica Pa-
dilla, que en els darrers temps se
l’ha pogut veure en espectacles
manresans com Excés, Polvos mà-
gics i Castigats de cara al professor.

Actuar al Victòria és jugar a Pri-

mera Divisió, però els dos actors
bagencs treuen transcendència al
fet i asseguren que «venim amb
l’espectacle rodat i la nostra prin-
cipal preocupació és passar-ho
bé. Si haguéssim aterrat de cop al
Victòria potser sí que ens hauria

impactat més. Aquí hi hem vist,
com a espectadors, obres de Dagoll
Dagom». Durant la primera quin-
zena d’octubre, La Ventafocs es va
representar al Sant Andreu Teatre,
de Barcelona.

La incorporació de Padilla a La
Roda s’ha estès a altres espectacles
com Hansel i Gretel, que figuren en
el repertori d’una companyia que
cerca la difusió de valors entre el
públic jove com  la solidaritat i el
treball. Per a La Ventafocs, el mu-
sical amb ritme dels 50, va rebre as-
sessorament  de Javier Sevilla, ju-
gador del Club Beisbol Gavà, per
interioritzar els moviments bà-
sics d’aquest esport. «És una dis-

ciplina que ens queda llunyana»,
apunta Padilla, «però no es pot a-
gafar el bat de qualsevol manera,
cal cuidar tots els aspectes del
personatge». Els referents nord-
americans de fa mig segle arriben
als joves espectadors per mitjà
d’un personatge que fa de pont en-
tre ambdues generacions.

Ivan Padilla i Magda Puig ac-
tuaran a casa el 15 de gener, en què
hi ha previstes dues representa-
cions de l’espectacle al Kursaal
de Manresa. La presència del mu-
sical a la Catalunya central també
inclou actuacions el  12 de febrer
a Igualada i el 29 d’abril a Marto-
rell. «Hem tingut la sort d’entrar al
circuit de Cultura en Gira», expli-
ca Puig, que es desdobla en l’actual
muntatge fent també de professora
malcarada. «Això ens garanteix
feina durant els primers mesos
del proper any», afegeix.

Dirigit per Dani Cherta, que
també signa el text, el repartiment
es completa amb Roser Colillas,
Jordi González, Anna Gras i Sílvia
López, amb la col·laboració de
Muntsa Rius.
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Els actors manresans Ivan Padilla i Magda
Puig donen vida a la Ventafocs del segle XX

Els dos intèrprets passen aquestes festes al teatre Victòria amb un espectacle familiar ubicat als EUA dels anys 50

Magda Puig (esquerra) parla amb la Ventafocs
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Ivan Padilla (centre), vestit de jugador de beisbol 
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L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Victòria. Av. Paral·lel, 67-69.
Barcelona. � DIES: 11, 18, 28, 29 i 30 de
desembre; 3, 4, 7 i 8 de gener. A les 12 h.
� ENTRADES: 11 euros. Servicaixa i taqui-
lles. � DIRECCIÓ: Dani Cherta. � MÚSICA I

LLETRA: Keco Pujol. 70 minuts. En català.

LA VENTAFOCS, EL MUSICAL
A RITME DELS 50

El muntatge produït pel grup
La Roda ambienta el conte en
referents estètics com Grease
i High School

Ivan Padilla es va incorporar a
la companyia a final del mes
d’agost en substitució de
l’actor Bernat Mestre
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