
PRESENTACIÓ I ESTRENA DeParranda va presentar «En contes d’un cove» a l’estiu a Igualada i des de llavors
l’ha posat en escena una desena de vegades. L’estrena, però, es reserva per a demà, a Avinyó. «La diferència és que
entre la presentació i l’estrena hi ha moltes coses que canvien, fins que l’espectacle es consolida», explica Joel Grau
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Cistelles, senalles, baguls i coves
a cabassos. Tots són fets de vímet
i són els companys d’escenari dels
actors Joel Grau, d’Igualada, i
Anna Bertran, de Viladordis, en el
seu nou espectacle. Els intèrprets
de la companyia de teatre infantil
deParranda estrenaran  En contes
d’un cove demà (19 h) al Catalunya
d’Avinyó; i el portaran dissabte de
la setmana que ve (18 h) al Centru
de Cabrianes. Precisament, Avinyó
és l’únic poble, conjuntament amb
Capellades, on s’han representat
tots els muntatges de deParranda,
i on es va acomiadar la primera
etapa de la companyia l’octubre
del 2012.

Com es munta un espectacle de
contes a partir de cistelles de ví-
met? Doncs fent que aquestes cis-
telles agafin diferents formes: un
tren, un taxi, una muntanya, un
poble, un pastís gegant... La pro-
tagonista és la Ketty K. Gues, pu-
billa de la masia de can Tidubi, que
no sap què vol ser de gran i, per
això, viatja per tot arreu i, portant
diferents vehicles, va coneixent
la gent, els costums i les maneres
de fer de cada lloc. També obrirà
una botiga i farà una festa d’inau-
guració amb un immens pastís.

En contes d’un cove ja es va pre-
sentar a l’estiu al Teatre de l’Auro-
ra d’Igualada i des de llavors s’ha
representat una desena de vega-
des. Una de les actuacions va ser
davant dels reponsables de La
Mostra d’Igualada, que van deci-
dir no programar el muntatge per
a aquesta propera edició. Segons
Grau, que ha escrit el guió original,
«per això serveixen les actuacions

anteriors a les estrenes: per provar,
equivocar-se i trobar una solu-
ció». Això és el que ha passat amb
aquest espectacle: el fil argumen-
tal s’ha simplificat, s’ha suprimit al-
guna escena «que desentonava» i
un petit conte «que alentia» el rit-

me. També s’ha repescat i re-
adaptat un número clàssic de la
companyia i s’hi ha posat un petit
toc musical, «gentilesa de Juanjo
Muñoz de Gossos, que realça l’es-
pectacular final-sorpresa». Grau
també destaca les «pinzellades
d’orientació escènica» que els han
aportat els integrants de la com-
panyia Sgratta, Clara Gavaldà i
Joan Cirera, antics integrants de
deParranda. 

En contes d’un cove s’ofereix
amb dos formats. Un amb l’única
participació d’Anna Bertran i Joel
Grau, «per poder-lo oferir a un
preu assequible»; i un altre amb la

participació de la rondallaire man-
resana Anna Selga, que fa la fun-
ció de tècnic de so i de llums des
de l’escenari, «recreant els antics
tècnics de les radionovel·les».

100 actuacions
Grau, després d’estrenar-se com a
dramaturg d’una obra per a adults
(vegeu desglossat), va decidir tor-
nar a engegar el projecte dePar-
randa amb Anna Bertran. Plegats
han fet gairebé un centenar d’ac-
tuacions el 2014 repartides en dos
muntatges: Queviures, espectacle
d’animació amb jocs, cançons i
danses, i En contes d’un cove.
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DeParranda estrena espectacle de
contes a partir de cistelles de vímet
«En contes d’un cove», que ja s’ha rodat, es veurà a Avinyó i a Cabrianes En la nova etapa amb

Joel Grau i Anna Bertran, la companyia ha viscut un 2014 amb gairebé un centenar d’actuacions


IMATGE PROMOCIONAL

Anna Bertran, de Viladordis, i Joel Grau, d’Igualada, són els intèrprets de «En contes d’un cove»

Anna Bertran i Carles Gilabert, protagonistes de «El Teo va de putes»

ARXIU/MIREIA ARSO

El grup cardoní Strombers ofe-
rirà el dissabte 7 de març (23 h) un
concert solidari contra el càncer a
la sala polivalent de Solsona. Tam-
bé hi actuaran Rastaflaires, Ni5 i
Shmerverd. Les entrades, que cos-
ten 6 euros, ja s’han posat a la ven-
da. Es poden adquirir a través de
la plataforma www.productesde-
laterra.cat. 

Les entrades també estaran a la
venda al mateix preu a taquilla a
partir d’una hora abans del con-
cert. D’altra banda, a partir d’avui
a l’Estanc de Baix de Solsona es po-
dran comprar per 12 euros paquets
que inclouran una entrada, una
botifarra per sopar el mateix dia i
una samarreta. 

La cita musical clourà la jorna-
da organitzada per la Junta Local
de Solsona de l’Associació Espa-
nyola Contra el Càncer, que porta
per lema Somriu a la vida. Con-
sistirà en un ampli programa d’ac-
tivitats lúdiques i festives adreça-
des a tots els públics. La recapta-
ció es destinarà a col·laborar en la
recerca contra el càncer. 
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A la venda
les entrades del
concert contra el
càncer de Solsona
amb Strombers

L’Escola Municipal de Música de
Sant Joan de Vilatorrada, que en-
guany celebra el 30è aniversari, ha
programat el cicle Acústics al Mas
que portarà al municipi els grups
Palance, Jo Jet i Maria Ribot i Ana-
ïs Vila durant el mes de març. 

Obrirà el foc el grup manresà
Palance, que presentarà les can-
çons del seu disc Superherois el di-
vendres 6 de març. El cicle conti-
nuarà amb l’actuació de Jo Jet i Ma-
ria Ribot, que oferiran el treball
Viatges i flors el divendres 20. El ci-
cle es tancarà amb el concert de la
santpedorenca Anaïs Vila i el seu
àlbum Entre els dits el divendres 26.
Vila estarà acompanyada per Jor-
di Blanes al baix i Mateu Perami-
quel al piano i teclat. 

Els concerts tindran lloc a la ca-
pella del Mas Sant Joan a partir de
dos quarts de nou del vespre i
tindran un preu de cinc euros.
Les entrades ja es poden adquirir
a la mateixa escola de música.
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L’escola de música
de Sant Joan
programa
concerts acústics

L’igualadí Joel Grau va decidir
provar nous camps en la drama-
túrgia i la primavera del 2013 va de-
butar com a dramaturg amb un
text que ell mateix va qualificar
d’«irreverent». Per presentar El
Teo va de putes va crear la filial la-
Parrandera, destinada a les pro-
duccions per al públic adult.

Aquest espectacle, que porten de
gira arreu, «té molt bona accepta-
ció cada cop que es representa»,
explica Grau. L’obra és interpreta-
da pel manresà Carles Gilabert, ac-
tor de la companyia Parking Sha-
kespeare, i per Anna Bertran, l’ac-
triu amb qui Grau comparteix els
espectacles de deParranda

Els artistes també van de gira amb
un muntatge destinat als adults
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L’ESPECTACLE

 LLOC: El Catalunya d’Avinyó. � DIA:
dissabte, 28 de febrer, a les 19 h.
 LLOC: El Centru de Cabrianes. � DIA:
dissabte, 7 de març, a les 18 h. �
INTÈRPRETS: Anna Bertran Casas i Joel Grau
Llucià. � ENTRADA: a taquilla inversa.

«EN CONTES D’UN COVE»


