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NOU9 CULTURA EL 17

Actors i responsables dels teatres participants en la presentació que es va fer a l’Ateneu Barcelonès

Granollers

EL 9 NOU

Els Teatres Amics, entre els 
quals hi ha el Teatre Auditori 
de Granollers, han impulsat 
la primera producció tea-
tral pròpia de gran format, 
Vilafranca, un dinar de festa 
major, la tercera part de la 
trilogia sobre la identitat 
catalana de Jordi Casanovas. 
Aquesta és la primera vegada 
que sis teatres municipals del 
país s’associen per impulsar 
una producció teatral pròpia 
de gran format. A més de 
Granollers, hi participen el 
Teatre Atlàntida de Vic, l’Atri-
um de Viladecans, el Kursaal 
de  Manresa i el Teatre Audi-
tori de Sant Cugat. També 
s’hi ha sumat Vilafranca del 
Penedès, on s’estrenarà l’obra 
a principis de l’any que ve 
amb  motiu de la capitalitat 
cultural catalana 2015. A 
Granollers es podrà veure del 
6 al 8 de març de l’any que ve.

El projecte de Jordi Casa-
novas, un creador destacat de 
l’escena actual, és el primer 
d’un model de gestió que pre-
tén descentralitzar la produc-
ció d’espectacles, garantint la 

dels secrets i pensaments 
que mai no s’havien dit fins 
aquell moment. Segons Casa-
novas, és una història que 
feia anys que tenia ganes 
de posar damunt l’escenari, 
una història amb baralles, 
desafiaments, i retirades 
de paraula, amb enemistat 
entre germans, amb despit i 
rancúnies. “És una història 
única i una història comuna, 
que possiblement tothom 
ha viscut a casa seva o bé ha 
sentit parlar de casos sem-
blants”. L’autor considera que 
observant com es mou, pensa 
i sent una família catalana, es 
podrà descobrir com realment 
es mou, pensa i sent tot un 
país. “Ara més que mai em fa 
falta fer-me preguntes sobre 
la nostra identitat, personal, 
familiar, col·lectiva, i estic 
segur que no és pas una dèria 
únicament meva”.

ONZE ACTORS DE LUXE

L’obra estarà interpretada 
per Marta Angelat, David 
Bagés, Manel Barceló, Lluïsa 
Castell, Georgina Latre, 
Vicky Luengo, Àurea Már-
quez, Marc Rius, Manuel 
Veiga, David Vert i Anna 
Ycobalzeta. L’escenogra-
fia és de Sebastià Brosa, 
la il·luminació de David 
Bofarull i la banda sonora, 
de la formació Anna Roig i 
L’Ombra de Ton Chien.

Els Teatres Amics, on hi ha el Teatre Auditori, presenta la primera producció pròpia
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seva visibilitat i circulació, i 
que aposta per la qualitat i la 
creació gràcies a l’esforç de 
cinc poblacions que compten 
amb bons equipaments, una 
fidelització de públics i un 
compromís amb les arts escè-
niques.

Vilafranca, un dinar de 
Festa Major és una obra que 
posa en qüestió el nucli d’una 
família tradicional catalana 
amb les seves contradiccions 
al voltant del que es creuen 

ser i el que realment són. 
Aquesta és la tercera i última 
part de la trilogia sobre la 
identitat catalana que l’autor 
va començar amb Una histò-
ria catalana (Premi Butaca 
al Millor text 2009 i reestre-
nada a la Sala Gran del TNC 
el 2013) i va continuar amb 
Pàtria, estrenada a El Canal 
i Teatre Lliure l’octubre de 
2012, premiada amb el Premi 
Ciutat de Barcelona 2012.

El punt de partida del nou 

muntatge és la trobada d’una  
família a Vilafranca per la 
Diada de Sant Fèlix, el 30 
d’agost de 1999. Es retroben 
tots, com han fet sempre, per  
la festa major. Aquest, però, 
sembla que serà l’últim dinar 
plegats perquè el patriarca 
està malalt i el seu estat s’es-
tà agreujant. Per això, aviat 
s’hauran de prendre decisions 
que comportaran acceptar 
grans renúncies, i que apare-
guin, entre plat i plat, alguns 


