
Divendres, 10 d’octubre de 2014

CULTURA 28 NOU9EL

La biblioteca acull la primera proposta del cicle Granollers Propostes Singulars

Carvalho i Montalbán 

s’enfrontaran a Can Pedrals
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Txell Roda, Joan Berlanga, Laura Llamazares, Laura Padró i Frederic Roda van presentar ‘Carvalho contra Vázquez Montalbán’

Granollers

Teresa Terradas

Una obra de teatre especial, 
Carvalho contra Vázquez 
Montalbán, per a un entorn 
especial i gens convencional, 
la biblioteca Can Pedrals 
de Granollers. Aquesta és 
la nova proposta del Tea-
tre Auditori, que presenta 
al públic a través del cicle 
Granollers Propostes Sin-
gulars (GPS), amb dues 
sessions aquest divendres i 
dissabte a les 9 del vespre. 
La directora granollerina 
Txell Roda és l’encarregada 
de portar a escena aquest 
muntatge, que ja s’ha pre-
sentat en altres poblacions 
catalanes dins el projecte 
commemoratiu “MVM 10 
anys d’absència”, en memòria 
de l’escriptor Manuel Váz-
quez Montalbán. La sessió de 
divendres acabarà amb una 
xerrada amb els protagonis-
tes.

L’obra és un monòleg 
interpretat per l’actor Joan 
Berlanga, però que compta 
amb la participació d’una 
quinzena de persones de 
la ciutat, provinents dels 
àmbits cultural i social. 
Txell Roda ha partit de 
l’obra Antes de que el milenio 
nos separe. Carvalho contra 
Vázquez Montalbán, escri-
ta per l’autor el 1997 amb 
motiu de la mort del perso-
natge literari Carvalho. “Per 

a mi és un honor estar en un 
projecte com aquest, estre-
nat ja el 2012. I ara, venir 
a Granollers amb aquest 
espectacle és com venir a 
casa meva”, va confessar 
Roda en la presentació de 
l’obra, mentre remarcava 
l’excel·lent “actiu artístic” 
que havien trobat a la ciutat.

El protagonista, Joan Ber-

langa, també va remarcar 
que la incorporació d’aquest 
personal li dóna sentit a 
l’espectacle. “A mi m’ajuda 
moltíssim i m’ha enriquit 
molt, com a persona i com a 
actor. Per a mi, aquest paper, 
és un bombonet”. Segons 
el protagonista, en aquesta 
obra, Montalbán, a través 
de Carvalho, “fa autocrítica 

a si mateix i a la societat en 
general. L’autor vol matar el 
personatge perquè ja no té 
raó de ser i, a través d’aques-
ta excusa, entra en el món 
dels escriptors, de la política, 
la gastronomia...”.

Els participants en la 
representació de Granollers 
són Frederic Roda (Manuel 
Vázquez Montalbán), Lluís 

Martínez, Carles Masjuan, 
Enric Alegre, Joan Miquel 
Rodríguez, Maria Manau, 
Pilar Cecília, Jordi Parera, 
Maria Mundet, Tracy Sirés, 
Raquel Morera, Marc Olive-
res, Sara García, Paco Monja, 
Elisenda Cuquet, Francesc 
Circuns i Olga Pey. Per esco-
llir-los, el Teatre Auditori 
de Granollers i la biblioteca 
Can Pedrals van fer conjun-
tament un càsting segons el 
document de personatges 
proporcionat per la compa-
nyia amb l’objectiu de bus-
car el millor perfil per a cada 
personatge.

ACTIVITATS PARAL-
LELES A LA BIBLIOTECA

La biblioteca Can Pedrals, 
escenari de les dues repre-
sentacions, ha volgut fer una 
contextualització documen-
tal de la figura de Vázquez 
Montalbán i, molt especial-
ment, de tot allò relacionat 
amb el vessant gastronòmic, 
segons va explicar la directo-
ra, Laura Padró. A l’aparador, 
per exemple, s’hi ha muntat 
una instal·lació en referència 
a aquesta qüestió, mentre 
que a l’interior es pot veure 
una exposició documental 
d’obres de l’escriptor, de la 
sèrie Carvalho, “on desta-
quen els llibres que realment 
parlen del vessant culina-
ri, de la dèria de Vázquez 
Montalbán per la cuina cata-
lana i que acostumava a tras-
lladar a moltes de les seves 
obres”, va explicar Padró.

La Fonda Europa de 
Granollers, per exemple, apa-
reix a La soledad del mánager, 
amb el típic plat del xai a les 
12 cabeces d’all, entre altres, 
i el restayurant Senyor Pare-
llada de Barcelona, a Herma-
no pequeño.

Josep Clopés exposa 
a L’Estació És Allà, de 
Cardedeu

Cardedeu

Josep Clopés, un artista del 
Montseny nascut i resident a 
Mosqueroles, exposa des de 
dissabte i fins a finals d’octu-
bre a L’Estació És Allà... espai 
per les arts i les lletres, de 
Cardedeu. La mostra inclou 
una sèrie d’obres inspirades 
en el seu espai natural més 
proper, com tres aiguaforts 
que són fragments de bos-
cos imaginaris en negres i 
grisos realitzats durant els 
anys 2011 i 2012, o tres obres 
sobre paper titulades Bosc 
de poeta. I-II-III, realitzades 
aquest 2014. També és autor 
de la carpeta “Germinació en 
quatre temps”, a partir d’un 
poema de Pere Ribot, que 
té una edició de 14 exem-
plars numerats amb quatre 
aiguaforts i un text de Xavier 
Melloni. L’edició es va fer en 
aquest espai d’art i cultura a 
Cardedeu.

Xivarri presenta ‘El cadáver del señor García’ al 
Centre Cultural de Granollers

Granollers

El grup de teatre Xivarri, de Granollers, presenta aquest 
dissabte a les 9 del vespre al Centre Cultural el muntatge El 
cadáver del señor García, de Jardiel Poncela, dins el projecte 
Granollers a Escena. Aquest és l’onzè treball del grup, format 
per Dani Garrido, Dolors Marata, Sònia Miguel, Sergi Bote, 
Eva García-Miguel, Chesco Rodríguez, Marina Mas, Cristian 
Moyano, Antonia Oliveras, Pepita Rosas, Juan Carlos Gon-
zález, Nando Hidalgo, Janira Peces i Emilio Blaque. La direcció 
és de Julià Blanch. La trama gira al voltant de l’aparició del 
cadàver d’un home a la sala d’estar d’una casa. A partir d’aquí 
s’obren molts interrogants i s’aniran descobrint moltes coses, 
sempre en clau d’humor.


