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Nona Asensio dirigeix ‘La Nana Bunilda menja malsons’ al Mercat de les Flors

Charly Trama Teatre, de la 
Garriga, estrena obra al Grec
La Garriga

T.T.

Amb el títol La Nana Bunilda 
menja malsons, el grup Char-
ly Trama Teatre, amb seu a 
la Garriga, estrena aquest 
dilluns un muntatge al Mer-
cat de les Flors de Barcelona 
dins el Festival Grec, amb 
molta participació i implica-
ció vallesana. La directora, 
Nona Asensio, també és de 
la Garriga, on va estrenar el 
seu primer espectacle, men-
tre que el director musical 
és Enric Roca Torndelacreu, 
director de la Coral Ariadna. 
A més, la composició i la 
producció musical és de dos 
vallesans més, Sergi Fecé i 
Jordi Pegenaute, mentre que 
l’escenografia és dels Cas-
tells i Planas, de Cardedeu. 

La nana Bunilda menja 
malsons es basa en el conte 
del mateix títol escrit per 
Mercè Company i il·lustrat 
per Agustí Asensio, el pare 
de la Nona, un il·lustrador 
de Cardedeu que va morir 
el 1994, i al qual ara dedica 
el muntatge. Va ser, precisa-
ment, l’agost de 2010 quan 
endreçant i empaquetant els 
originals del seu pare, va tro-
bar els de la Nana Bunilda. 
“Són magnífics, l’atmosfera 
era la de les golfes de casa 
els avis: el cordill penjant, els 
cistells, les finestres... Seria 
jo capaç de reproduir-ho en 
un escenari?”, es va demanar 
Asensio. I així ha estat. El 
resultat es podrà veure en 
les representacions que es 
faran aquest dilluns, dimarts 
i dimecres. 

Nona Asensio reconeix que 
s’hi va escarrassar molt per 
reproduir aquell ambient, 
“però entre l’habilitat del 
Borja amb els tractaments 
digitals, la reproducció exac-
ta que han fet els Castells 

Una escena del muntatge ‘La Nana Bunilda menja malsons’

del mobiliari i la posada en 
escena que he dissenyat, crec 
haver aconseguit una gran 
part d’aquesta atmosfera”.

L’obra gira al voltant de la 
por, d’aquella por que sovint 
és inútil i paralitzant, com 
la por a la foscor i als mal-
sons que tan sovint pateix la 
canalla. D’aquests temors, 
precisament, se n’ocupa la 
Nana Bunilda, una bisbis de 
la família dels gnoms espe-
cialista a combatre’ls d’una 
manera efectiva però dolça: 
convertint-los en pastissos 
de xocolata. Un dia, però, 
l’olla màgica que permet a la 
Nana Bunilda lluitar contra 
les pors es perd. Aquesta olla 
va a parar a les mans d’un 
personatge tan negatiu que 
aconseguirà acabar amb les 
capacitats màgiques de l’he-
roïna. Durant la funció, els 
espectadors podran esbrinar 
com s’ho fa la Nana Bunil-
da per recuperar l’olla i els 

poders.
Amb aquesta obra, pares 

i mares trobaran una bona 
manera de combatre les pors 
de la canalla, mentre que els 
més petits podran anar a dor-
mir segurs que, si ho volen, 
els somnis més lletjos es 
convertiran en una sorpresa 
ben dolça.

coNNexió directa amB 
eLs hospitaLs

Una de les particularitats 
d’aquestes representacions 
és que serà la primera vega-
da que es farà una connexió 
en directe als hospitals on, 
els nens i nenes ingressats, 
podran participar d’una obra 
en directe i, al mateix temps, 
interactuar. Els hospitals que 
participaran en aquesta expe-
riència són Sant Joan de Déu, 
Vall d’Hebrón i Can Ruti. És 
un projecte de gran comple-
xitat tècnica i de fort voltat-

ge emocional en el marc d’un 
conte d’estructura clàssica 
fusionat amb les noves tec-
nologies.

Nona Asensio va tenir 
aquesta idea l’estiu pas-
sat. “Per a mi té molta 
importància que els nanos 
percebin que una obra de 
teatre és més que uns actors 
damunt l’escenari, que hi 
ha una escenografia, una 
il·luminació... I vaig pen-
sar que seria una llàstima 
que els nanos malalts no la 
poguessin veure”. Després 
d’algunes gestions i moltes, 
finalment la idea es va poder 
convertir en realitat gràcies  
al departament d’Innovació i 
Creativitat de l’Ajuntament 
de Barcelona. La germana de 
la Nona, Gisela, que és direc-
tora de la Fundació Agustí 
Asensio, a més ha creat un 
projecte per als nens dels 
hospitals perquè aquest estí-
mul tingui continuïtat.

Nona asensio

Apassionada 
per la direcció 
escènica

La Garriga

EL 9 NOU

La passió pel teatre de Nona 
Asensio (Barcelona, 1981) 
prové del que li va provocar 
l’espectacle Orgullosamente 
humilde, d’Àngel Pavlovsky, 
als 17 anys, i que la va portar 
a demanar feina al Teatre-
neu per poder trepitjar esce-
nari. Tocant totes les tecles 
de l’ofici, va descobrir que 
allò que realment l’interes-
sava era la direcció escènica. 
El 2004, amb 23 anys, va 
fundar amb Borja Mitjans 
l’Associació Companyia 
Charly Trama. L’any següent 
va dirigir La Presència, de 
Mercè Company, estrenada 
al Teatre de la Garriga el 
Patronat. El 2006 va dirigir 
Càsting de fantasmes, de la 
mateixa autora i al mateix 
escenari. 

El 2006 va marxar a Gijón 
a completar estudis com 
a directora escènica, a 
l’ESAD. En la seva formació 
teatral hi destaca especial-
ment el mestratge del direc-
tor d’escena i dramaturg 
asturià Leopoldo García-
Pumarino. I en la concepció 
de la llum, la influència és 
la del seu pare, l’il·lustrador 
Agustí Asensio. La Nana 
Bunilda menja malsons és 
el seu nou projecte i el més 
ambiciós. 

Dijous comença la mostra de dansa, màgia i teatre

Torna Treansa a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Treansa, una mostra de dan-
sa, màgia i teatre de grups 
joves, arriba a la quarta edi-
ció organitzada pel Gra de 
Granollers. A partir d’aquest 
dijous i fins al dissabte 21 
de juliol, diversos grups 
joves de la ciutat mostra-
ran el seu treball damunt 
l’escenari. Aquest any, les 

disciplines que es mostra-
ran són la dansa, la màgia i 
el teatre, i els grups que hi 
participaran són Demotions, 
KuKiKrew, Dansa Urbana, 
Undergrounollers, EnEm 
Dansa, Filomena Teatre i els 
mags Toni Vega, Mag Marín i 
Albert Fernández. 

Les representacions es faran 
a la plaça de l’Església, al Gra 
i a la Casa de Cultura Sant 
Francesc. La primera actuació 

serà dijous a les 7 de la tarda 
a la plaça de l’Església i anirà 
a càrrec de Demotions, KuKi-
Krew, Yuraima amb la flash 
mob Bollywood, i els mags 
Vega, Marín i Fernández.

D’altra banda, el dijous 26 
de juliol es farà la cloenda 
del programa Fes-te l’Estiu, 
mentre que l’Associació 
Granollerina de Músics 
(ASGRAM) farà una jam 
session.

El Ral·li Granollers es Revela 
dóna els premis dijous
Granollers

EL 9 NOU

El Centre Cívic de Palou 
acollirà aquest dijous a les 
8 del vespre el veredicte i 
l’entrega dels premis del 14è 
Ral·li Fotogràfic Granollers 
es Revela, en què hi van 
participar una vuitantena 
de persones. Es repartiran 
diversos premis en les dues 
categories, infantil i adults. 
Els premis consisteixen en 

material fotogràfic valorat 
entre 75 i 300 euros.

Aquest any, amb motiu del 
10è aniversari de l’Associa-
ció Fotogràfica Jaume Oller, 
aquesta entitat atorga un 
premi especial. A més, el dia 
del veredicte es reconeixerà 
la millor fotografia triada 
per votació popular entre les 
imatges exposades. Aquesta 
mostra encara es pot veure 
fins al 23 de juliol cada tarda 
de dilluns a divendres.


