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NOU9 CULTURA EL 33

El projecte impulsat pel Teatre Ponent de Granollers va oferir 102 funcions el darrer curs

Teatre i Literatura arriba als 
21.000 alumnes en 14 anys
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Aquest dimarts es va representar a Ponent ‘El circo de las palabras’, una antologia poètica del segle XX. Dimarts que ve es tornarà a fer

Granollers

Teresa Terradas

El projecte Teatre i Lite-
ratura, organitzat des de 
l’any 2000 pel Teatre de 
Ponent de Granollers amb 
la col·laboració de l’Associ-
ació Cultural a la comarca, 
ha arribat aquest curs als 
21.000 alumnes en l’àmbit 
de tot Catalunya. La inicia-
tiva s’adreça als estudiants 
de Batxillerat amb l’objec-
tiu d’estimular la lectura i 
l’anàlisi de les obres que for-
men part dels currículums 
escolars a través de la seva 
escenificació. La posada en 
escena sempre es fa pensant 
a posar el teatre al servei de 
la literatura, és a dir, del text.

De les 31 funcions i els 
2.300 alumnes del curs 
2001/2002 s’ha passat a les 
102 funcions i als 20.500 
alumnes del curs 2013/2014. 
“Al llarg d’aquests anys, 
encara que sigui de forma 
lenta, hem anat creixent, i 
encara hem de créixer més”, 
explica Francina G.Ars, coor-
dinadora del projecte. “Els 
mateixos alumnes i profes-
sors dels instituts que hi han 
participat i els ha agradat van 
traspassant la informació, 
i això també ajuda que el 
projecte es vagi expandint i 
consolidant”.

Tot i que el projecte va 
començar a Granollers amb 
alumnes de tota la comarca, 
ara ja treballen a Barcelona, 

Esgotades les 
entrades per 
veure el Mago 
Pop a Parets 

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Les entrades per veure 
aquest diumenge a Parets el 
Mago Pop, Premi Nacional 
de Màgia, ja s’han esgotat. 
El mag Antonio Díaz farà 
una doble representació a 
Can Rajoler, a 2/4 de 7 de la 
tarda i a les 9 del vespre, de 
La gran ilusión. Més de 750 
persones veuran en directe 
aquesta actuació, que aposta
per la innovació, la sorpresa i 
la fantasia. 

Antonio Díaz, creador del 
programa de Discovery Max 
El Mago Pop, és el protago-
nista involuntari d’un espai 
de televisió tipus El Show de 
Truman, que retransmet la 
seva vida 24 hores al dia. El 
personatge està obsessionat 
amb els jocs de mans i amb el 
temps haurà de demostrar la 
seva vàlua i crear un especta-
cle que deixi el públic boca-
badat. Aquesta és la sinopsi 
de l’espectacle, que compta 
amb les col·laboracions de 
Josep Maria Pou, Emma 
Vilarasau i Joan Dausà. 

Amb La Gran Ilusión, Díaz 
vol repetir l’èxit de la seva 
obra anterior La Asombrosa 
Historia de Mr Snow. L’actu-
ació de Parets serà la darrera 
de la seva gira catalana, des-
prés que ja hagi representat 
l’espectacle al Teatre Borràs i 
el Coliseum de Barcelona.

Xavier Cruzado 
estrena ‘El límite’ 
a la plataforma 
Youtube
Mollet del Vallès

El director Xavier Cruzado, 
de Mollet del Vallès, ha estre-
nat aquesta setmana a la pla-
taforma Youtube el curtme-
tratge El límite. Aquest 
drama, cruel i actual, ambi-
entat al metro de Barcelona, 
està protagonitzat pel veterà 
actor català Toni Sevilla, al 
costat de Francesc Pagès. El 
guió, la direcció i la producció 
de la pel·lícula és de Xavier 
Cruzado. El curt acumula nou 
nominacions internacionals 
i un premi a l’excel·lència 
al Festival Internacional de 
l’Índia de 2013. La història 
d’El límite és la d’un home 
que arriba a la desesperació 
ofegat per la crisi. Alfonso és 
un aturat de classe mitjana i 
mitjana edat que s’està que-
dant sense res. El sou de la 
seva dona ja no és suficient 
per pagar la hipoteca. Al final, 
desesperat i sense sortida, es 
disposa a creuar el límit com 
a últim recurs.

Un equip amb professionals 
de la pedagogia

Tarragona, Lleida i Girona. 
“Ens belluguem per tot 
arreu. Només a Barcelona 
capital, per exemple, ja tenim 
6.000 nanos”, explica la coor-
dinadora. A Granollers, el 
curs passat es van traslladar 
les representacions al Centre 
Cultural, que té més capaci-
tat, però enguany han tornat 
al Teatre de Ponent. “Va anar 
bé però els professors deien 
que l’espai no tenia el mateix 

encant. A Ponent és més pro-
per i acollidor, i això fa que 
arribi més als alumnes”. 

Una de les singularitats del 
projecte és que s’ajusten a 
les lectures obligatòries bàsi-
cament de primer i segon de 
Batxillerat tant de literatura 
catalana com castellana. “El 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat ens fa arri-
bar les lectures de cada curs. 
Són sis o set llibres dels quals 

n’agafem dos en català i dos 
en castellà”, explica G. Ars. 
Els llibres són molt diversos, 
i tant poden ser obres de 
teatre com reculls de contes 
o poètics. En aquest curs, 
per exemple, tenen l’obra 
teatral El cafè de la Marina, i 
el llibre de relats El cafè de la 
granota. “Tant en un cas com 
en l’altre no podem portar a 
escena tota l’obra sencera o 
tots els contes. Per això fem 
una dramatúrgia que agafa 
els punts més interessants 
del llibre”. També han treba-
llat l’antologia de la poesia 
espanyola del segle XX El cir-
co de las palabras, i els contes 
Mi hermana Elba y los altillos 
del Brumal . “Intentem aga-
far els que ens donen més joc 
i en fem la dramatúrgia”. 

Al llarg d’aquests 14 anys 
han adaptat per a l’escena 
obres molt diferents, com 
El lazarillo de Tormes, Lli-
bre d’Amic e Amat, Últimas 
tardes con Teresa, Curial e 
Güelfa, Mirall trencat, Nada, 
Tirant lo Blanc, Félix y Gala-
tea. El árbol de la ciencia, Oli-
vetti, Moulinex, Chaffoteau 
et Maury o Laura a la ciutat 
dels sants.

Francina G. Ars creu que 
aquestes obres de teatre aju-
den moltíssim els alumnes, 
i serveix tant per als que ja 
han llegit el llibre com per 
als que no, ja que d’aquesta 
manera els pot entrar el 
cuquet de la lectura. 

Granollers

T.T.

L’equip de Teatre i Litera-
tura també està format per 
Jonay Roda, professor d’ins-
titut de Batxillerat que s’en-
carrega de la dramatúrgia. 
“En ser professor i treballar 
l’assignatura de literatura 
a classe, ell sap ben bé el 
que li pot interessar més als 
nanos perquè l’espectacle 
funcioni”. També ve del 
camp de l’educació el peda-
gog Antonio García Funes, 
que s’encarrega de les guies 
pedagògiques, una eina que 
permet treballar l’obra tant 
abans com després de veure-
la. “Això, d’alguna manera, 
li dóna molt valor al pro-
jecte. L’equip es completa 

amb Frederic Roda, ideòleg 
i director del projecte, i 
Meritxell Roda, directora 
escènica.

Les obres estan interpre-
tades per actors i actrius 
professionals, de gran 
qualitat interpretativa i 
que creuen en el projecte. 
En l’obra Drames rurals, 
que van interpretar el curs 
2011/2012, per exemple, 
actuava l’actriu granollerina 
Teresa Sirvent, i a El cafè de 
la marina hi actuen Laura 
López, nominada als premis 
Butaca, i Miquel Noguera, 
també de Granollers. “Des-
prés de tants anys tenim una 
llista molt llarga, i sempre 
intentem que hi hagi gent 
de la comarca”, explica la 
coordinadora.


