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Montserrat 
Carulla arriba 
amb ‘Iaia!’ a 
Parets

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Un dels plats forts de la 
programació de la nova 
temporada d’espectacles de 
Parets serà la representació 
de Iaia!, l’obra amb la qual la 
veterana actriu Montserrat 
Carulla s’acomiada dels 
escenaris, dirigida pel seu 
fill Roger Peña. La represen·
tació coincideix amb la festa 
major d’hivern del municipi, 
que aquest dissabte també 
portarà al Teatre Can Rajo·
ler el concert Elton Songs, 
amb Paul Kazan i el seu 
grup.

Altres propostes teatrals 
d’aquesta temporada seran 
Renoi, quina nit de nuvis, 
interpretada per l’Òpera 
Còmica de Barcelona i 
guardonada amb el Premi 
Serra d’Or de Teatre 2013; 
el muntatge El cafè de la 
Marina del grup Quatre per 
Quatre de Granollers; Red 
Pontiac de Míriam Iscla i 
Cristina Cervià, que es va 
poder veure al Teatre de 
Ponent; el Concert Clàssics 
BCN o l’obra Per un sí o per 
un no, amb Lluís Soler i 
Xavier Boada.

Les representacions locals 
estaran representades per 
Adrià Aguilera, que el 4 de 
maig presentarà Un concert 
de mil dimonis, i pel grup de 
teatre Som i Serem, que tan·
caran la temporada el 18 de 
maig amb l’obra Perruqueria 
de senyores.

Dins el cicle Cafè Teatre 
que es fa a la sala Basart de la 
Cooperativa es presentaran 
els Diálogos en 3D, d’Oswaldo 
Digón, conegut per la partici·
pació al programa El club de la 
comedia; Histeria de lo nues-
tro, amb el popular Manu 
Badenes, o l’obra Tuppersex. 

Com cada temporada, 
l’entitat Rialles serà l’en·
carregada de les actuacions 
adreçades al públic infantil, 
que es fan el segon i el quart 
diumenge de cada mes.

possibilitat               
d’adquirir El CarNEt 
aMiC dEls tEatrEs

Enguany es torna a posar a 
la venda el Carnet Amic dels 
Teatres de Parets, amb un 
50% de descompte en tots 
els espectacles i amb l’opció 
de disposar de seient exclu·
siu. També ofereix prioritat 
en l’adquisició d’entrades 
addicionals i invitació als 
actes públics que es pro·
gramin directament des de 
l’Ajuntament als teatres del 
municipi.

Els cinemes Sant 
Celoni obren els 
dimecres amb sessions 
a 3,90 euros
Sant Celoni

Els cinemes de Sant Celoni, 
que fa uns mesos van decidir 
tancar entre setmana per la 
manca de públic, han decidit 
tornar a obrir els dimecres 
a partir d’aquesta mateixa 
setmana. D’aquesta mane·
ra s’apunten a la promoció 
d’altres cinemes d’oferir les 
entrades a 3,90 euros.

Espectacle de dansa 
solidari a Caldes
Caldes de Montbui

Una sabatilla per a una saba-
ta és el nom de l’espectacle 
que es farà aquest diumenge 
a les 6 de la tarda a la sala 
d’actes de l’Stage de Caldes 
de Montbui, en benefici de 
Creu Roja en la seva tasca 
a les Filipines. L’espectacle 
reunirà ballarins de Mataró, 
Barcelona i Caldes. És el 
tercer espectacle dins el 1r 
Cicle de Dansa que ha orga·
nitzat l’escola d’arts escèni·
ques Stage.

Txell Roda dirigeix el muntatge, basat en una adaptació de Jonay Roda

La Celestina reviu a Granollers amb 
la companyia Teatre de Ponent

Els dos protagonistes de l’obra, en un assaig

Granollers

EL 9 NOU

Un clàssic de la literatura 
castellana, La Celestina, 
arriba aquest cap de setma·
na al Teatre de Ponent de 
Granollers en una producció 
pròpia de la companyia, 
basada en una adaptació de 
l’obra de Fernando de Rojas 
feta per Jonay Roda, i amb 
la direcció de Txell Roda. El 
muntatge va néixer dins del 
programa Teatre i Literatura 
que porta a terme l’equipa·
ment des de fa 15 anys, i que 
consisteix a fer adaptacions 
teatrals de les lectures obli·
gatòries que tenen als cur·
sos de Batxillerat. “Aquesta 
serà la primera prova que 
fem del projecte. Veurem 
com reacciona el públic i 
depenent dels resultats 
farem una producció més 
ambiciosa per girar per dife·
rents circuits”, ha explicat la 
directora.

Per a Roda, aquest nou 
treball ha estat tot un repte. 
“He fet textos en castellà, 
però fer una obra de Fer·
nando de Rojas, del segle 
XV, és força complex”. Al 
final, Roda, gran amant de la 
comedia dell’arte i conscient 
que és una història d’amos i 

criats i una història d’amor, 
ha optat per fer un joc amb 
els actors usant tots els 
registres interpretatius de la 
comedia dell’arte, del Segle 
d’Or espanyol i del teatre 
del segle XIX. 

aMb MÒNiCa luCCHEtti 
i JoaquÍN daNiEl

L’espectacle està interpre·
tat per Mònica Lucchetti i 
Joaquín Daniel, que, segons 
Roda, fan un treball excel·
lent. La directora remarca 
especialment que és un 

espectacle físic, però en el 
qual han potenciat molt el 
llenguatge, “perquè soni a 
una cosa propera i arribi a 
tothom”. Això ha estat pos·
sible gràcies a l’adaptació, 
“molt maca”, feta per Jonay 
Roda.

“La gent s’ho passarà 
molt bé amb aquesta obra”, 
afirma la directora. “Tot 
i que gira a l’entorn de la 
tragèdia de dos amants, en 
el fons és una comèdia”, 
afegeix. El muntatge té com 
a títol Comedia trágica de 
Sempronio y Celestina, com 

a contraposició del nom 
original Comedia de Calisto 
y Melibea, que després es va 
covertir en Tragicomedia de 
Calisto y Melibea, fins que al 
segle XIX va prendre el nom 
de La Celestina.

Les representacions es 
faran aquest divendres i 
dissabte a les 9 del vespre, 
i diumenge a les 7 de la 
tarda. Després de la sessió 
de dissabte es farà una 
escola d’espectadors amb 
els actors, la directora i el 
dramaturg, oberta a les per·
sones que vulguin.

txell i Joany roda, directora i autor

El llibre del carrer de Corró arriba 
a la segona edició
El 9 NOU

El llibre De Sant Francesc a la Tarafa. Història 
del carrer de Corró ja té la segona edició a la 
venda. El treball, elaborat amb escrits de veïns 
d’aquest carrer de Granollers i moltes fotogra·
fies, ha estat editat per l’Editorial Alpina, que 
va treure a la venda la primera edició després 
de l’estiu. La segona edició del llibre es va pre·
sentar en el decurs de les Aules Universitàries 

de la Gent Gran, aquest dimarts al Museu 
de Granollers. Hi van participar Josep Mas, 
director d’EL 9 NOU; Martí Nadal, director de 
l’editorial Alpina; les germanes Montserrat 
i Glòria Medalla, que en van ser impulsores; 
Assumpta Benito, que va llegir un dels textos, 
i el matrimoni format per Carles Soldevila i 
Montserrat López, que hi van escriure la seva 
vivència familiar. Nadal va referir·se al gran 
èxit que va tenir la primera edició: “Per a mi 
ha estat una sorpresa molt gran. Estem molt 
orgullosos d’haver participat en aquest llibre”.
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