
BOBINATGES

PERE VILALTA VERDAGUER

C. Raimon Mas, 5 - 08560 Manlleu

Tel. 93 851 30 50  -  Fax: 93 850 70 92

e-mail: perev@ctv.es

Reparació i manteniment

Motors corrent altern. Motors corrent continu.

Embragatges.

Frens. Transformadors monofàsics i trifàsics.

Lloguer de motors ac/dc i transformadors

Venda de motors i recanvis

Condensadors, ventiladors, carbons, escombretes, etc.

Bona Festa Major!

Centre Odontològic Integral Manlleu

Informa que el telèfon publicat a la revista El Ter

és incorrecte.

El telèfon és: 93 850 76 62

www.coim-dentistes.com

Divendres, 10 d’agost de 2012

EL CALAIX Festa major de ManlleuNOU9EL 47

‘Records a 
Broadway’,     
a Can Puget

Manlleu Si ¡Ay, Carme-

la! tanca la festa major 
de Manlleu, una altra 
representació teatral serà 
l’encarregada d’obrir-la. 
Es tracta de Records a 

Broadway, el primer mun-
tatge de La Nota Teatre. 
La cita és el dia 11 d’agost 
a les 10 del vespre als jar-
dins de Can Puget. Serà 
l’última funció de l’espec-
tacle a Osona abans que 
la companyia faci tempo-
rada al teatre Versus de 
Barcelona del 21 d’agost al 
30 de setembre. Estrenada 
a L’Atlàntida de Vic el mes 
de març passat, Records a 

Broadway fa un repàs dels 
grans temes i autors del 
teatre musical de tots els 
temps arranjats a quatre 
veus i traduïts al català. 
Per a aquestes noves fun-
cions, s’hi han afegit nous 
números. La interpretació 
i la direcció van a càrrec 
dels osonencs Antoni 
Font, Marc Casanova, 
Arnau Tordera i Arnau 
Burdó. 

L’obra de Sanchís Sinisterra es representarà al Teatre Casal de Gràcia en tres sessions

Marta Parramon, i Xavier Boada i 
Joan Roura estrenen ‘Ay, Carmela!’
Manlleu

Jordi Vilarrodà

Ja fa 25 anys que el drama-
turg valencià José Sanchís 
Sinisterra va escriure Ay, 

Carmela! i l’obra no ha per-
dut vigència. Aquest és un 
dels motius que han mogut 
el director Joan Roura i els 
actors Xavier Boada i Marta 
Parramon a posar-la en esce-
na a Manlleu, coincidint amb 
la festa major. La seva versió 
d’Ay, Carmela! s’estrenarà el 
proper divendres al teatre 
del Casal de Gràcia, on es 
tornarà a representar dues 
vegades més, el dissabte i el 
diumenge. 

La Guerra Civil és el teló 
de fons d’Ay, Carmela!. Dos 
humils actors de teatre 
ambulant de la zona repu-
blicana, Paulino i Carmela, 
travessen per error la línia 
del front de l’Ebre, i cauen 
en mans franquistes. Els 
militars els utilitzaran per 
fer una funció per a la tro-
pa, però la situació acaba 
en tragèdia, amb la mort 
de Carmela, un fet que 
l’espectador coneix des del 
mateix principi. L’autor no 
va delimitar, però, una clara 
frontera entre els morts i els 
vius, fent possible que Car-
mela dialogui amb Paulino 
al llarg de l’obra. “És una 
història d’amor en temps de 
guerra: d’amor de parella, 
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Joan Roura, Marta Parramon  i Xavier Baoda, al teatre Casal de Gràcia de Manlleu durant un assaig

amor a l’ofici i també a la 
dignitat humana”, diu Joan 
Roura, que des de feia temps 
duia al cap la idea de posar 
en escena Ay, Carmela!: “És 
un text extraordinari, un 
clàssic contemporani, i trobo 
que és un moment adequat 
per reivindicar la dignitat 
dels artistes”. També Xavier 
Boada, que recorda haver vist 
l’obra a Madrid poc després 
de la seva estrena, no l’ha-
via pogut oblidar mai: “És 
dramatúrgicament perfecta, 

cada cosa que diuen els per-
sonatges, la diuen des d’un 
sentiment concret”. L’ac-
tor manlleuenc dedica les 
vacances als assajos, després 
d’acabar la sèrie La Riera a 
TV3 i poc abans de tornar a 
Incendis, l’èxit de la passada 
temporada al Teatre Romea 
de Barcelona, que ara sortirà 
de gira en més de 30 repre-
sentacions per Catalunya. 
“Difícilment tens l’oportu-
nitat que et vinguin a buscar 
per muntar una obra com 

aquesta, i per això vàrem 
decidir fer-la nosaltres”, 
explica. Xavier Boada tenia 
ganes de treballar amb Joan 
Roura i sobretot amb Marta 
Parramon, a qui considera 
una actriu “amb futur”. 

La Carmela d’aquest mun-
tatge s’ha fet absolutament 
seu un personatge “que diu 
el que sent, i això és el que la 
porta a actuar sense pensar 
en les conseqüències”. Marta 
Parramon ha treballat, fins 
i tot, un accent andalús per-

Ay, Carmela! Teatre Casal 
de Gràcia de Manlleu. 
Divendres 17 i dissabte 18 
d’agost, a 2/4 de 9 vespre. 
Diumenge, 19 d’agost, 7 
tarda. 

fecte per encarnar Carmela, 
un detall no menor en la pre-
paració d’aquest muntatge. 
Joan Roura està satisfet del 
resultat: “És una aventura, 
assagem des de fa un mes 
i poc, però l’experiència és 
boníssima”. 


