
‘Figuretes de vidre’, de 
Tennessee Williams, arriba  
a la sala petita del Sol

Aquest diumenge, la sala petita 
del Teatre del Sol veurà l’estrena 
de Figuretes de vidre, una creació de 
Tennessee Williams. L’obra, diri-
gida per Ramon Ribalta, explica la 
història d’una família aparentment 
normal però en descomposició. La 
mare, Amanda, interpretada per 
Montse Martínez, viu ancorada en 
el passat després de la mort del seu 
marit. Mentre el seu fill Tom, de la 
mà d’Enric López, vol fugir i viu-
re aventures. Però no sense abans 
aconseguir-li una parella a la seva 
germana, la Laura, interpretada 

Un dels assajos a la sala 
petita del Teatre del Sol  
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per Jèssica Martín, una noia tímida 
i amb problemes per relacionar-se 
i que viu amb una obsessió per la 
col·lecció de figuretes de vidre. I 
aquí entra en joc en Jim, que inter-
preta en Jordi Ramoneda, a qui en 
Tom convenç per intentar que sur-
ti amb la seva germana.

Tal com assegura l’actor Jordi 
Ramoneda, “es tracta d’una co-
mèdia trista, que parla de somnis 
trencats”. “Hi ha moments que no 
sabem si la gent riurà”, confessa 
Ramoneda, “perquè tot i que hi ha 
moments còmics, parla de temes 

importants”. L’actor, que acu-
mula unes funcions entre bam-
bolines i no dalt de l’escenari, 
confessa que actuar, “tot i que 
porta més feina”, és gratificant. 
A més, explica que “mai havia 
fet un paper tan gran al Teatre 
del Sol”.

Montse Martínez, que in-
terpreta la mare, explica que la 
temàtica del clàssic americà se-
gueix molt present, “La relació 
entre mares i fills segueix sent 
molt d’actualitat, i encara ara 
moltes famílies veuran coses 
que segurament passen a totes 
les cases”. Segons Martínez, 
encarar una obra així “fa res-
pecte”. “Són personatges molt 
potents i molt ben escrits”, diu 
l’actriu. Tot i això, assegura que 
hi ha hagut molta feina darrere, 
i que a més, els ajuda una gran 
posada en escena. Un moment de la presentació del llibre, a la Puríssima / D. S.

Conxita Tarruell, autora de 
‘Totopos, mole i mezcal’: “De 
Mèxic m’emporto l’alegria”
Guillermo Altarriba  •  @GuilleAltarriba  #TotoposMoleiMezcal

“De Mèxic m’emporto l’ale-
gria i acollida dels seus habi-
tants!”, assegura l’escriptora i vi-
atgera Conxita Tarruell, que ha 
plasmat les seves experiències a 
aquest país i a Guatemala al lli-
bre Totopos, mole i mezcal. 

Es tracta de la seva vuitena 
obra, i sorgeix de la mateixa in-
quietud que les anteriors: viatjar 
i conèixer altres cultures. “Mè-
xic ha sigut el país on he acon-
seguit una immersió més gran”, 
destaca, i explica que el seu fill 
fa quatre anys que viu allà i l’ha 
fet de guia. “Vaig viatjar amb una 
companya, i ens van fer tastar 
tota mena de menjars!”, afegeix, 
divertida.

D’aquesta experiència culi-
nària tan intensa sorgeix el tí-
tol del llibre, publicat per Tus-
hita Edicions i presentat ahir a 
la parròquia de la Puríssima. Un 
prejudici trencat en aquest dar-

rer viatge? “Em deien que Mè-
xic era un lloc perillós, però hem 
viscut tot al contrari: cap ensurt i 
molta amabilitat!”, confessa.

Ara, Tarruell ja pensa en pro-
pers projectes i activitats per a la 
ciutat, com uns tallers d’escrip-
tura. Tot i això, la crida de les 
fronteres és intensa: “De tant 
en tant m’enyoro... Aleshores 
he d’anar a dinar a un mexicà. De 
Sabadell ja els he tastat tots!”.

“Em deien que 
Mèxic era un lloc 
perillós, però 
hem viscut tot 
al contrari: cap 
ensurt i molta 
amabilitat”
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TEATRE  Aquest diumenge es farà 
la primera prèvia de l’obra 
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