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Mariona Ribas és Mollie Ralston en el 
clàssic d’Agatha Christie «La Ratonera»
L’obra que triomfa a Londres des de fa 62 anys ha arribat al teatre Apolo de BCN

L’actriu sabadellenca Mariona Ribas ha fet rea
litat un d ’aquests papers somiats per qualsevol 
professional del teatre, com és interpretar la Mo
llie Raiston, un dels personatges de referència de 
«La Ratonera», l’adaptació que ha fe t Víctor Conde 
del clàssic d ’Agatha Chstie «The Moustrap», i que 
s'està representant al barceloní teatre Apolo.

X.ROSELL

Mariona Ribes, caracteritzada com Mollie Raiston

Els efectes de so i llum afe-

A la cartellera de Londres hi 
figura des de l’any 1952, i a 
Barcelona des del 5 de març 
passat, amb la voluntat de ro- 
mandre-hi el màxim de temps 
possible. De moment, l’acolli
da ha estat immillorable: «Els 
dos primers caps de setmana 
hem exhaurit les entrades*, 
explica Mariona Ribas.

L’actriu de la nostra ciutat, 
prou coneguda per les seves 
participacions a sèries de TV3 
com «El cor de la ciutat- -on 
interpretava la Marta-, o a pro
duccions d ’abast estatal, com 
«Hospital central» o «Repúbli
ca», té una gran experiència 
en l’àmbit teatral, havent in
tervingut en obres com «Ja en 
tinc 30!- -a les ordres d ’Àngel 
Llàcer-, «La Regenta» o «Una 
Història Catalana», que es es
trenar al INC, sota la direcció 
de Jordi Casanovas.

Ara s ’enfronta a un repte 
més engrescador, tot i que re
coneix que «no conec massa 
l’obra d ’Agatha Christie perquè 
les seves novel.les són més 
pròpies de la generació dels 
meus pares. Però si l ’obra tea
tral porta tants anys a Londres 
serà per alguna cosa*.

La proposta li va arribar l’any 
passat, i to t liva quadrar: -Em 
vaig llegir el text que havia fet 
el Víctor Conde -autor de la 
versió i a la vegada director-, i 
em va encantar».

El seu personatge és Mo
llie Raiston, parella de Giles 
Raiston. El matrimoni regen
ta Monkswell Manor, un petit 
hotel a les afores de Londres

 m----
El sabadellenc 

Xavi Salabert és 
el tècnic de la 

companyia

on s ’allotgen uns misteriosos 
hostes, coincidint amb la notí
cia d ’un assassinat. Qualsevol 
d ’ells pot ser el criminal, i aquí 
rau tot l ’encant de l ’obra.

Mariona Ribas defineix la 
Mollie com «una dona forta, 
però a la vegada sensible, amb 
moltes facetes i matisos». 
Com tothom a l’obra, amaga 
alguna cosa, però no se sabrà 
què fins als últims minuts de 
la funció, quan -tal com passa 
amb Christie- tot esclata, i no 
amb poques sorpreses.

geixen tensió a l ’obra, i en 
aquest punt trobem un altre 
element sabadellenc: Xavi Sa
labert. tècnic de la compan

yia. Ribas afirma que «hem 
rebut moltes felicitacions pel 
que fa a l’ambientació. I aquí 
Salabert hi té molt a veure». 
L’elenc artístic, a més de Ri-

El cunyat 
anglès que fa 
de Paravicini
Aquesta anècodota és 
molt bona. Resulta que 
la germana de la 
Mariona Ribas, la 
Natàlia, viu a Londres 
perquè te parella 
anglesa, el Henry. Fins 
aquí, tot normal. La gran 
coincidència és que el 
tie t del Henry es diu 
Gregory Cox I és un dels 
actors històrics de l’obra 
orginai, «The Mousetrap», 
que es representa a 
Londres des de l’any 
1952, on interpreta el 
personatge de 
Paravacini, que a 
l’adaptació de Víctor 
Conde dóna vida l ’actor 
egarenc Xavier Bertran. 
La Mariona desvetlla 
aquesta connexió 
fam iliar per primer cop. 
tot i que reconeix que 
«encara no he pogut 
anar a veure l’obra a 
Londres. Quan em van 
dir de participar a ‘La 
Ratonera’, tot van ser 
assaigs i no he tingut 
temps de fer l'escapada»

bas, està integrat per Ferrran 
Carvajal. Aleix Rengel, Xavier 
Bertan. Anna Gras-Carreño, 
Santi Ibáñez. Joan Amargos i 
Isabel Rocatti ■

«Barcelona» omple 
del tot La Faràndula i 
la fa esclatar en ovacions

REDACCIÓ

Estrenada al Teatre Nacional 
i precedida pel dilatat èxit al 
Teatre Goya, la «Barcelona- de 
Pere Riera no tan sols va ex
haurir entrades a La Faràndula, 
en un d'aquells plens com feia 
anys que no es vivien. El tre
ball del repartiment, encapça
lat per la santcugatenca Emma 
Vilarasau, va entusiasmar el 
públic fins l’extrem de fer-lo es

clatar en ovacions i requerir-lo 
reiteradament a l'escenari, un 
cop va haver baixat el teló.

La creació de personatges 
és, segurament, un dels grans 
mèrits de Barcelona, obra del 
director teatral Pere Riera. Molt 
més que els cops d'efecte, in
closos els d’un bombardeig o 
el recurs al Cant de la Senyera, 
o que el propi ritme dramàtic 
de l’obra. Però tot plegat hi 
contribueix a l'èxit ■ □  públic sabadellenc va premiar el treball dels actors, i molt en especial el d’Emma Vilarasau


