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18 ANYS DE  
LA RODA PRODUCCIONS 

La Roda Produccions arriba aquest 
2019 a la majoria d’edat. Actualment 
està de gira amb el seu últim especta-
cle, El vestit pop de l’emperador (a la fo-
to), però al seu repertori hi ha musi-
cals com Aladdín, Hansel i Gretel, La 
princesa i el pèsol, Gospel for kids, La 
Ventafocs i La rateta que escombrava 
l’escaleta, entre d’altres. Els artífexs 
de tot són Jordi González i Dani Cher-
ta, que recorden com, al principi, van 
començar amb un espectacle: “Des-
prés en va venir un altre i a poc a poc 
vam anar posant-hi tota l’energia, fins 
que vam haver de deixar les nostres 
feines per dedicar-nos al cent per cent 
a la companyia”. Cherta havia treba-
llat fent bandes sonores i dissenys 
d’il·luminació per a directors com Ro-
sa Novell, Rafael Duran, Ramon Oller 
i Roberto Romei, i González havia pre-
sentat diferents programes per a te-
levisions locals i havia treballat també 
en publicitat. 

COMPROMÍS I CONSTÀNCIA 
Al marge de la companyia teatral, La 
Roda també és productora, i entre els 
seus projectes hi ha la gestió de l’Espai 
Escènic a l’Escola d’Arts Escèniques 
de Gavà. “Allà –expliquen els direc-
tors– veiem créixer i evolucionar els 
alumnes; n’hi ha de molt talentosos i 

ens agrada comptar amb ells per als 
nostres projectes”. Donar-los l’opor-
tunitat d’introduir-se al món profes-
sional els “omple d’orgull”.  

Per la companyia han passat sobre-
tot actors i actrius de teatre musical. 
Entre ells hi ha Guillem Martí, que va 
rebre el premi Butaca al millor actor 
de teatre musical amb només 16 anys 
pel seu paper protagonista al musical 
El Petit Príncep, d’Àngel Llàcer i Ma-
nu Guix, o Nerea Rodríguez, excon-
cursant d’OT. A tots se’ls intenta 
transmetre que la d’actor “és una fei-
na molt bonica, però que demana molt 
compromís i constància”. És també 
una feina “molt inestable que implica 
haver de fer càstings, moure’s i ven-
dre’s cada dia; mai no pots abaixar la 
guàrdia”, diuen Cherta i González.  

COSES DEL DIRECTE 
Les obres de La Roda s’han represen-
tat en teatres catalans com el Poliora-
ma, el SAT, el Regina, el Condal o el 
Victòria, i també han girat per diverses 
ciutats espanyoles. Aquest bagatge, en 
paraules dels directors, permet a 
l’equip “compartir molts moments bo-
nics anant a fires i festivals, a l’escena-
ri i fora, gaudir del bon rotllo que es 
crea a les gires, conèixer el país i la se-
va gastronomia a fons...”. Durant les gi-

ESTHER ESCOLÁN

res, no obstant, també han viscut mo-
ments de voler-se fondre damunt de 
l’escenari. Els directors recorden per-
fectament un episodi viscut en un po-
ble de Granada: “A l’arribar vam saber 
que no havien fet gens de publicitat, i 
anàvem a taquilla, així que ens vam dis-
fressar tots de rates i un de flautista i 
vam sortir a promocionar l’obra pel 
carrer”. Van aconseguir reunir 30 es-
pectadors, però encara hi havia més 
sorpreses: “Al començar la funció va 
petar l’equip de so i de llums del tea-
tre i vam haver de tornar a començar!” 

EINA DE REFLEXIÓ I DEBAT 
Les obres de La Roda, afirmen, “bus-
quen sobretot entretenir i divertir, 
però també ser font d’aprenentatge 
i valors”. Per a ells, “el teatre és una 
eina meravellosa per fer que l’espec-
tador pugui reflexionar i debatre”, 
una premissa que els ha portat a ser 
finalistes diversos cops dels premis 
Broadway World Spain i dels premis 
Teatre Barcelona, o guanyadors, per 
exemple, del premi al millor musical 
infantil als Broadway World Spain 
amb l’espectacle Aladdín #thepop-
musical. Actualment estan nominats 
als premis Teatro Musical com a mi-
llor espectacle familiar per Hansel i 
Gretel.✖ 

Els infants  
exigeixen més teatre 

Un 89% dels infants que 

assisteixen regularment al teatre 

afirmen que els agradaria anar-hi 

més sovint. Aquesta és la 

principal conclusió de l’enquesta, 

publicada al mes de maig, feta 

per Fundació Xarxa entre els 

espectadors dels més de 60 

grups Xarxa distribuïts per tot el 

territori. De l’enquesta també es 

desprèn que un 45% veuen entre 

quatre i set obres a l’any, i un 

29% en veuen entre una i tres. 

Més enllà de les dades 

relacionades amb el teatre 

familiar, l’enquesta també mostra 

que el temps compartit entre 

pares i fills és una tendència a 

l’alça, ja que gairebé un 60% de 

les famílies van al cinema o de 

concert i visiten museus més 

d’un cop al mes amb la canalla, 

un percentatge que escala fins al 

70% entre les famílies que van al 

teatre amb la mateixa 

freqüència. 

La reivindicació 

LA RODA

Amb 11 muntatges a 
la motxilla, la 

productora La Roda 
continua descobrint 
el talent artístic que 
hi ha a casa nostra i 

oferint espectacles de 
qualitat per a tots els 

públics
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