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Actors i directors participants a la nova temporada de primavera de Ponent, a l’escenari del teatre privat de Granollers

Des d’aquest cap de setmana fins al juny es podran veure una quinzena d’espectacles

Ponent aposta fort per la 
varietat en la nova temporada
Granollers

Clara Martínez

Durant tres mesos, el Teatre 
Ponent de Granollers serà 
escenari d’una gran oferta 
d’espectacles molt variats. Es 
podran veure un total de 15 
funcions, sobretot de teatre, 
però també hi haurà algun 
tastet de música i dansa con-
temporània.  

La programació comença 
aquest cap de setmana amb 
la Companyia Batallerus Tea-
tre amb l’obra escrita i dirigi-

da per Jordi Casanovas Sopar 
amb batalla. L’obra, interpre-
tada per 7 joves, centra l’ac-
ció al voltant d’un sopar amb 
motiu de la inauguració del 
pis d’una parella. Els dies 11, 
12 i 13 de març l’actriu Xus 
Estruch i el director Toni 
Alivert oferiran una comèdia 
molt enèrgica, La peixatera. 
És un espectacle amb molta 
connexió amb el públic que 
es va estrenar fa 33 anys i ara 
torna als escenaris. 

El tercer cap de setmana 
de març anirà càrrec de la 

Companyia Cavalls, un grup 
de joves de l’Institut del 
Teatre que interpretaran 
una obra escrita i dirigida 
per Víctor Sánchez, Cavalls 
Salvatges no m’arrencarien 
d’ací. L’obra proposa un viat-
ge cap a l’autoconeixement 
dels seus protagonistes. El 
mes de març tancarà amb 
una obra dirigida pel grano-
llerí Frederic Roda i escrita 
pel seu fill Jonay Roda que es 
titula Fèlix i Galatea i tracta 
la relació entre una bibliote-
cària i el vigilant nocturn de 

la biblioteca. 
L’abril començarà amb 

una obra que l’any passat 
ja va tenir una gran rebuda 
i gràcies al seu èxit es tor-
narà a repetir. Es tracta de 
De-sideris (Looking for Hap-
piness), interpretada per la 
Cia. Ponent Jove, composta 
per 12 joves ,i tracta sobre 
la constant cerca del desig. 
Seguint amb projectes gra-
nollerins, la segona setmana 
d’abril Bertus Compañó 
oferirà, juntament amb Blai 
Taberner, Nens de paper (o 

els somriures de gomets), una 
comèdia dramàtica que com-
binarà el nen interior que 
interpreta amb personatges 
de paper creats per combatre 
la fragilitat. 

El dijous 14 d’abril, Ponent 
obre les portes a la música. El 
sabadellenc Pol Cruells pre-
sentarà el seu primer treball, 
Passeu, passeu, acompanyat 
d’altres músics vallesans. El 
següent cap de setmana, del 
15 al 17 d’abril, la companyia 
Tantarantana portarà l’obra 
La marca preferida de las 
hermanas Clausman, en què 
s’explica la vida de dues ger-
manes filles de pares exiliats 
polítics de l’Argentina. 

Durant la Setmana Santa, 
Jordi LP s’estrenarà com a 
actor interpretant 25 papers 
alhora amb la comèdia Er 
Camino Santiago i la Com-
panyia Roberto G. Alonso 
oferirà un espectacle de dan-
sa i videocreació que tracta 
l’exclusió social i l’assetja-
ment i s’anomena Ul/Inmé-
rita Solitudo amb música de 
Schubert combinada amb les 
noves tecnologies. 

El mes de maig obrirà amb 
l’obra protagonitzada per la 
pallassa Pepa Plana titulada 
Penèlope. Del 13 al 15 de 
maig hi haurà teatre poètic 
amb l’obra El poble del poeta 
Miquel Martí i Pol i del 19 al 
22 de maig la Cia Temporal 
Produccions interpretarà La 
fada d’Abú Ghraib que tracta 
sobre els maltractaments 
físics i psicològics infligits 
per marines dels Estats 
Units contra presoners ira-
quians. 

La programació primaveral 
de Ponent tancarà amb Què 
hi faig aquí baix si sóc un 
àngel, una obra escrita per 
Empar Moliner i interpreta-
da per la Cia. Mariona Casa-
novas i Tangos bajo el cielo de 
París de la Cia. La Mariposa 
Tango. A més a més, el Tea-
tre Ponent compta amb una 
exposició de fotografies de 
Xavi Mañosa titulada Filum. 

El Teatre Auditori acull 
l’espectacle ‘La consagració de 
la primavera’ de Roger Bernat

Granollers

El 9 NOU

Aquest divendres, la sala 
oberta del Teatre Auditori 
serà l’escenari d’un especta-
cle de dansa teatre singular 
i difícil de catalogar, La 
consagració de la primavera, 
dirigit per Roger Bernat. El 
muntatge és una mena de 
cerimònia que es planteja 
com un experiment sociolò-
gic. La confusió s’accelera 
en els cors dels espectadors, 
un públic que cada vegada es 
trobarà més sol malgrat estar 

en el centre de la multitud. A 
la sala, sonarà La consagració 
de la primavera, d’Igor Stra-
vinsky, un dels ballets més 
importants del segle passat 
i que, el 1975, Pina Bausch 
va popularitzar amb una 
representació històrica que 
avui edita Roger Bernat. Sota 
la seva direcció, el ballet és 
un nou joc, una coreografia 
màgica. La durada de l’espec-
tacle és de 45 minuts apro-
ximadament i començarà a 
les 9 del vespre. L’espectacle, 
que compta amb nou artistes, 
és en castellà.

Pere Arquillué aterra amb 
el ‘Primer amor’ al Teatre 
Can Rajoler de Parets

Parets del Vallès

El 9 NOU

El Teatre Can Rajoler de 
Parets presenta aquest 
diumenge a 2/4 de 7 de la 
tarda l’obra Primer amor, de 
Beckett, dirigida per Àlex 
Ollé i Miquel Górriz amb 
l’actor Pere Arquillué com a 
protagonista. Primer amor 
és una peça a mig camí entre 
la comicitat i el patetisme, 
entre l’humor i la tragèdia. 
Arquillué encarna un ésser 
torturat, un home expulsat 
de casa seva en morir el seu 

pare, que està prop d’enamo-
rar-se de la prostituta que el 
sedueix. De fet, si s’entrega 
a l’amor és només per poder-
se’l treure com més aviat 
millor del cap. 

Àlex Ollé i Miquel Górriz 
signen la direcció d’una peça 
en la qual, com en altres 
creacions de Beckett, els 
textos condueixen al riure 
però al mateix temps ens 
omplen d’horror. En aquesta 
obra, Arquillué respon amb 
una commovedora actuació 
el repte d’un relat intens i, 
sobretot, descarnat.

Cos de Lletra 
actua al Círcol 
Maldà, amb l’obra 
‘Mañana, mañana’
Sant Feliu de Codines

La companyia Cos de Lletra 
de Sant Feliu de Codines 
(formada per Salva Artesero 
i Ruth Vilar) actua, al Círcol 
Maldà de Barcelona, fins 
al proper 16 de març, amb 
l’obra Mañana, mañana, 
de Federico García Lorca. 
L’obra orquestra peces tan 
desconegudes com breus de 
l’autor unides fins a formar 
una història de teatre dins 
del teatre. Aplega títols com 
Dragón, Comedia sin título 
o La bola negra. L’espectacle 
compta amb música en direc-
te i es representa cada dime-
cres, a 2/4 de 9 del vespre.


