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Aniversari teatral LA SUCRERA DE
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La companyia teatral La Sucrera de Menàrguens fa 25

anys que, temporada rere temporada, estrena una

obra de caràcter còmic. Tot va començar quan una

colla d’amics van decidir pujar als escenaris per fer

alguna cosa de profit. Un quart de segle més tard, fins

i tot hi han pujat les parelles, les filles, els amics i

nous veïns que s’han sumat als assajos i l’estrena.

E
ls deu minuts abans de pujar
a l’escenari tot són nervis, agu-
lles per aguantar un plec d’úl-
tima hora, algun crit ofegat i cor-
redisses; “és en aquell moment,

quan ja no hi ha marxa enrere i sents com
es va omplint el teatre, que et preguntes
què carai fas allà dalt i qui et manava posar-
te en aquest embolic”, diu la Vanessa men-
tre la resta de membres de la companyia
fan que sí amb el cap. N’hi ha que hi par-
ticipen des de fa vint anys i no han pujat
mai dalt de l’escenari perquè es dediquen
als decorats, als vestits o als aspectes tèc-
nics del so i la il·luminació; d’altres van mos-
trar un cert interès per com funcionava això
d’una companyia amateur i quan se’n van
adonar ja eren dalt de l’escenari assajant.
Aquesta temporada la Sucrera fa vint-i-cinc
anys, “i des d’aleshores hem fet una obra
cada any excepte un Nadal que, per motius

personals, vam decidir suspendre-la i fer
una cantada de nadales ronques. En vam
dir ronques perquè el nostre fort no és pre-
cisament el cant i no havíem assajat gaire”,
explica el Miquel Aigé, director de la Su-
crera des del primer assaig.

“A finals dels vuitanta em van venir a
buscar una colla de Menàrguens per si
els podia ajudar, tenien ganes de muntar
una companyia de teatre i necessitaven un
director. Sóc mestre i en aquella època
només havia dirigit la canalla a les obres de
l’escola, però m’hi vaig animar i entre tots
vam tirar endavant una obra que es deia
L’amor venia en taxi. Des d’aleshores “són
més d’un centenar les persones que un mo-
ment o altre han participat en alguna obra
de la Sucrera, la qual és una de les en-
titats més actives del poble perquè, a banda
de fer teatre, també col·laborem amb les al-
tres quan necessiten alguna cosa”, apunta

Embolics. Un dels majors èxits de la Sucrera entre el públic

local és la capacitat de representar obres amb un estil

propi, amb un punt d’improvisació que els dóna frescor.
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l’Antonio. Les tres primeres obres “les vam
estrenar durant la festa major, al setembre,
però després ja vam canviar el calendari i
vam consolidar les festes de Nadal com a
referència”, explica el Manel.

Des de sempre han optat per la co-
mèdia. “Els primers nou anys vam fer molts
vodevils, comèdies d’embolics que trèiem
d’una col·lecció de l’editorial Millà. Però a
finals dels anys noranta volíem fer un canvi
i ens vam atrevir amb un musical molt di-
vertit: Catalans a la romana, de Joan Ros-
quelles”, explica el Miquel. “Aquell any vam
tenir molta feina perquè disposàvem de les
lletres però no la música, i la vam fer tota
des de zero: dotze cançons!.” A partir d’ales-
hores van optar per guions que, sense sor-
tir de l’humor, tenien una solvència més ac-
tual. “Un any vam fer una versió adaptada
del Florido Pensil. Ens la va fer el Joan Cor-
nudella, de Juneda, i la vam titular No par-
laré a classe, explica l’Anna Maria.

Les obres, però, són una bona excusa
per compartir tota la tardor planificant i con-
vertint un fulletó en una obra real. “De fet
vam muntar la companyia per fer alguna
cosa, diguem que aleshores al poble no
hi havia moltes distraccions, però ara em
sembla que ja no sabríem viure sense el ne-
guit d’estrenar cada any. Al poble realment
hi ha molta gent que ja espera l’obra de
Nadal”, explica el Manel. Vint-i-cinc anys
són moltes obres i a l’hora d’escollir-les
també han de tenir present qui està dis-
posat a actuar. En aquest sentit la Mari-
ona fa broma: “si no vols actuar més val que
no et presentis a la reunió que es fa per re-
partir papers, però si has dit que t’agrada-
ria participar més val que hi vagis perquè si
no t’endossaran el paper més difícil”.

Amb els anys també han agafat expe-
riència fent decorats i ara mateix tenen
un equip de so de primera, “tot l’entramat
de gent que és darrere dels escenaris i tre-
balla les setmanes prèvies fent vestits a
mida o construint decorats és molt impor-
tant”, reconeix la Carme. Una d’aquestes
peces que no es veu des de la platea és
l’anomenat traspunt. Abans se’l coneixia
com a apuntador, i “encara que assagem
durant moltes setmanes sempre ens dóna
seguretat saber que en cas de quedar-nos
en blanc tenim algú que ens marcarà el
diàleg”. Hi ha qui juga cada any a veure
en quin punt de l’escenari el tenen amagat,
i la veritat és que a vegades l’han posat dar-
rere el sofà o sota una taula. En tot cas, tot-
hom que omple el teatre de Menàrguens
any rere any per gaudir de l’estrena de la
Sucrera hi va perquè s’ho passa bé i gau-
deix, sobretot, perquè a dalt de l’escenari
encara s’ho passen millor.

L’estrena anual de la Sucrera per les dates nadalenques és un dels
esdeveniments culturals més esperats per la gent del poble

Cartells. La companyia guarda una còpia de cadascun dels

cartells que han fet servir per promocionar les obres.

“L’amor venia en taxi”, és el més antic de tots.
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Escenografia. Des

de pupitres d’escola

fins a una

perruqueria. Cada

any fan una bona

posada en escena.

TEATRE
Adaptacions. Del

‘Florido Pensil’ en

van fer una versió

de Joan Cornudella

titulada ‘No parlaré

a classe’.

TEATRE SOLIDARI

Avui diumenge 7 de febrer la Sucrera de
Menàrguens actua, com cada any, en
solidaritat ambMans Unides de
Balaguer. Hi faran l’obra TOC TOC.

Lloc: TeatreMunicipal de Balaguer
Dia: avui diumenge 7 de febrer
Hora: 7 de la tarda
Preu Entrada: 10 euros
Venda: a la taquilla del teatre o al
Telèfon 973445252
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