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Sagals i Nyerros 

preparen una 

gran jornada 

castellera

Roda de Ter

EL 9 NOU

La jornada castellera que 
des de fa anys es convoca en 
el marc de la festa major de 
Roda acostuma a tenir, com 
a al·licient afegit, el fet que 
és l’única actuació en què 
es poden veure plegades les 
dues colles de la comarca. 
Aquest any, a més, totes 
dues hi arriben en un molt 
bon estat de forma i ja han 
anunciat una jornada per 
recordar. La cita és aquest 
diumenge, a les 12 del mig-
dia a la plaça Major, amb la 
presència també dels Caste-
llers de Sabadell.

Els Sagals, que dissabte 
actuen a Cardona, s’han 
proposat d’afrontar la que 
podria ser la millor actuació 
de la seva història. Si l’any 
passat ja hi van descarregar 
la clàssica de vuit (3 de 8, 4 
de 8, 2 de 7), enguany volen 
fer un pas més, acompanyant 
el 3 de 8 i el 4 de 8 amb el 
2 de 8 amb folre que ja van 
intentar sense èxit per la fes-
ta major de Vic. Completar-
ho seria una enorme injecció 
de moral per afrontar, amb 
el mateix programa, l’emble-
màtic Concurs de Tarragona, 
el proper 4 d’octubre. Per 
aquest motiu s’han fixat 
alguns assajos especials per 
dimarts, dimecres i diven-
dres de la setmana que ve.

Per la seva banda, els Nyer-
ros també han dipositat mol-
tes expectatives en aquesta 
actuació de Roda. L’objectiu 
és portar-hi tres castells de 
7 (3 de 7, 4 de 7 i 4 de 7 amb 
agulla), una tripleta que no 
han aconseguit mai en la his-
tòria de la colla. Seria, tam-
bé, un gran preàmbul per a la 
seva participació a la prèvia 
del Concurs de Castells, el 
dia 28 a Torredembarra.
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Bona part de l’equip del grup Arrels que participarà en l’obra de teatre d’aquesta festa major, aquest dimecres durant l’últim assaig

El grup Arrels, fidel a la cita de festa major, compleix enguany 30 anys dalt dels escenaris

Teatre amb arrels

Roda de Ter

Xevi Freixa

El grup Arrels va començar 
com comencen gairebé tots 
els grups i actors d’aquest 
país: amb uns Pastorets. Ho 
explica Joan Parera, que n’ha 
format part des dels inicis. 
Feia molts anys, diu, que una 
comissió organitzava l’es-
pectacle nadalenc, i després 
d’uns quants intents fallits 
finalment en va sorgir el 
grup Arrels, que va aixecar 
el teló per primera vegada el 
1984 amb l’obra Vaig ser ric 
una vegada. D’això ja fa 30 
anys i el grup encara conser-
va bona part dels actors que 
hi han participat sempre.

La primera obra es va 
estrenar al Cinema Bac, “que 
l’Ajuntament va llogar a una 
cooperativa i hi van fer un 
escenari hipergròs, d’uns 
18 metres de boca”, explica 

Parera. Anys després es van 
traslladar al Teatre Eliseu, 
on actuen ara. Però mentre 
es remodelava, van tornar a 
passar pel Bac, convertit en 
el Bac Art, que ja no existeix.

“El primer gran èxit del 
grup Arrels va ser que ens 
va caure a les mans La rato-
nera”, recorda Parera. La 
van treure d’un arxiu de 
Barcelona i els va dirigir 

Ramon Corominas, que ja 
l’havia posat en escena amb 
un grup anterior que, segons 
Parera, va ser el primer grup 
amateur que va estrenar 
aquesta peça d’Agatha Chris-
tie a Espanya i tenint-ne els 
drets. “En aquell moment, 
l’havien de fer en castellà”, 
diu Parera.

Un altre moment que 
recorda l’actor veterà és la 
representació d’Un fanàtic 
del Barça, de Lluís Casellas, 
que va deixar el teatre “ple 
de gom a gom” i amb els 
cartells de localitats exhau-
rides. La van escenificar una 
vintena de vegades, cosa poc 
comuna avui en dia, i després 
que l’autor morís per un càn-
cer la van representar con-
juntament amb el grup en 
què Casellas havia debutat, 
que feia el primer acte, i el 
grup que dirigia, que va fer 
el tercer.

Una comèdia amb realisme

Roda de Ter

X.F.

Les germanes Brewster és 
la comèdia que presenta 
Arrels aquesta festa major. 
Tot i que li han canviat el 
títol –se sol traduir com a 
Arsènic i puntes de coixí– es 
mantindran “fidels”, com 
explica la directora, Petra 
Martín-Pero, a aquesta peça 
de Joseph Kesserling en què 
dues velletes, com si fessin 
caritat, ajuden a morir per-
sones desemparades. 

“Hem buscat que no fos 
una pantomima”, explica 
Martín-Pero, que troba que 
l’adaptació cinematogràfica 
de l’obra que va fer Frank 
Capra el 1944 és “excessi-
vament” còmica. “Busquem 
que sigui real i quotidiana”, 
explica. Una dotzena de 
veïns, entre els quals una 
actriu de 70 anys, posaran 
en escena l’obra al Teatre 
Eliseu aquest dissabte i 
dimarts vinent. També se’n 
farà una funció a Rupit, el 
26 de setembre.


