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L’equipament de Granollers presenta quatre propostes fins a finals de setembre

Ponent aposta pels grups emergents 
abans de començar la temporada
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Algunes de les actrius i la directora de ‘Polièdrica’, en la presentació que es va fer dimecres

Granollers

T.T.

Tot i que la temporada oficial 
del Teatre de Ponent comen-
ça a l’octubre, l’equipament 
de Granollers ha preparat, 
com ha anat fent els darrers 
anys, una programació espe-
cial per al setembre. Sota el 
nom de Pròleg, des d’aquest 
cap de setmana i fins a finals 
de mes passaran pel seu 
escenari quatre companyies, 
la majoria totalment emer-
gents. Entre les propostes, 
n’hi ha dues de vallesanes. 
La de la companyia XaviVola 
Teatre, dirigida pel granolle-
rí Joan Frank Charansonnet, 
ara veí de Vallgorguina, i de 
del grup Filomena Teatro.

La programació de setem-
bre, però, començarà aquest 
cap de setmana amb Poliè-
drica, una creació col·lectiva 
de la companyia del mateix 
nom, dirigida per Montserrat 
Bonet i interpretada per cinc 
actrius. És un espectacle sor-
git de l’Institut del Teatre en 

què es troben cinc dones amb 
cinc històries diferents que, 
a través de la ironia, l’hu-
mor o el drama parlen de les 

diferents cares de la condició 
humana. És un muntatge, 
segons explica la directora, 
molt gestual però també amb 

molt text i dansa. 
Enguany, Ponent també 

engega els Dimecres Singu-
lars, amb l’objectiu de donar 

a conèixer companyies noves. 
Per al 19 de setembre s’ha 
programat Velando a Julio, 
de la companyia Filomena 
Teatro. “És un espectacle 
jove, estrenat el juliol pas-
sat”, explica el director Adrià 
Freijo. L’acció transcorre 
a Barcelona el 1938, quan 
cinc personatges curiosos es 
reuneixen en una casa dels 
baixos fons de la ciutat per 
vetllar Julio.

La tercera proposta ja és 
un muntatge consolidat, Una 
comèdia Dalírant, dirigida i 
interpretada per Joan Frank 
Charansonnet, al costat 
d’altres actors. El director 
explica que és una obra diri-
gida a tot tipus de públic, i 
avisa que no és una comèdia 
des del principi. “A partir de 
la tercera escena, sí”, diu. 
L’obra és un homenatge a la 
figura del pintor en forma 
de viatge, des del Nova York 
dels anys 50 fins al seu estu-
di de Port Lligat.

El mes acabarà amb la crea-
ció col·lectiva Landrys, laun-
dru de ladies, inclosa també 
dins l’Institut del Teatre en 
Gira. Es tracta d’un musical 
fruit d’un procés creatiu, 
segons explica el director i 
dramaturg Xavi Martínez. 

A banda dels espectacles, 
Ponent presenta fins al gener 
l’exposició “Naixement”, de 
la fotògrafa Anna Padrós, al 
vestíbul del teatre.


