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Més o menys 
públic
Anna Ballbona

Periodista

orren temps 
de conglome-
rats d’ofertes 

culturals, carnets 
m i r a c u l o s o s  p e r 
comprar un llibre, 
veure un musical i 
tenir un descompte 
pel vi blanc de des-

prés, que sempre vesteix. Són temps 
de campanyes de difusió cada cop 
més sofisticades, per acabar pessi-
gollejant, amb els diversos instru-
ments possibles, l’interès del públic, 
gairebé amanyagar-lo... La imatge 
viva de tot això la trobem sovint en 
grans produccions, grans teatres o 
altres històries al refotut epicentre 
mediàtic que és Barcelona, un eixam 
amb un poder d’atracció que, d’una 
manera o altra, ha de fer plantejar 
als teatres de la comarca quin paper 
han de tenir i quin rol volen oferir.

En la sempre laberíntica tasca de 
fer arribar al públic les propostes 
culturals, la difusió és clau. És el 
mínim, diria. Una cosa tan senzilla 
com rebre una carta a casa, adjun-
tant la programació de sis teatres 
del Vallès Oriental, permetia fins 
fa poc al veí de Montmeló, al de 
Sant Celoni o al de Granollers o al 
que fos conèixer què feien a quatre 
passes de casa seva: a Lliçà de Vall, 
Parets, Lliçà d’Amunt, Santa Maria i 
Sant Esteve de Palautordera, Mollet 
o al Teatre de Ponent de Granollers. 
I era tota una troballa en el pano-
rama de programacions teatrals de 
la comarca, on impera un cert cam-
pi-qui-pugui; un fet tan senzill com 
aquest, repeteixo: unir-se en la difu-
sió, que era, al mateix temps, una 
manera discreta de fer comarca. 

Ara el projecte +Públic abaixa la 
persiana per falta de subvencions 
de la Generalitat. En la informació 
publicada a EL 9 NOU recentment, 
Frederic Roda, del Teatre de Ponent, 
apuntava que es perdia “una oportu-
nitat valuosa” i assenyalava amb el 
dit el Teatre Auditori de Granollers 
per no haver volgut entrar en el pro-
jecte. 

Amb Barcelona a tocar però alho-
ra amb una gernació de nous teatres 
als municipis vallesans, algú hauria 
de pensar què en volen fer, de tant 
d’equipament cultural, que pot ves-
tir i buidar-se igual que una copa de 
vi: potser mirar de cuidar una mica 
més el públic, d’aquí i d’allà? No 
fora mala idea, per avançar en qua-
litat i arrelament, sempre que sigui 
això el que persegueixen, és clar.

PS. Hi ha coses que mai s’arreglen. 
El nom tan de la broma del meu car-
rer –Can Tabola– porta de cul els 
que hi adrecen carta: la missiva de 
+Públic on informava del final del 
projecte li deia “Can Tarona”. Les 
que rebo del Centre Cultural de 
la Caixa de Granollers –ara només 
informació del CaixaForum– l’ano-
mena “Can Tolosa”. La meva mala 
lletra també hi deu fer i tampoc 
s’arregla...
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Granollers

Josep Barbany

Un bell cant d’amor al teatre. Un xoc 
de personalitats que escenifica l’eter-
na lluita entre la vellesa i la joventut, 
entre l’experiència i l’idealisme, entre 
dues maneres de viure i entendre 
el teatre que, en el fons, no són tan 
diferents. Sabates de taló alt, una obra 
escrita el 1985 pel dramaturg valencià 
Manuel Molins, és un emotiu home-
natge, una tendra mirada a l’ofici dels 
actors i les actrius. I ara, sota la direc-
ció còmplice d’Albert Mestres, i amb 
l’emocionant i entregada actuació de 
Carme Sansa i Aina Calpe, Sabates 
de taló alt s’ha estrenat al Teatre de 
Ponent, on es podrà veure fins al pro-
per diumenge.

Potser no és una història original, i 
un té la sensació que aquest enfron-
tament, el de generacions, és tan vell 
com la humanitat. Però Sabates de 
taló alt aconsegueix transmetre emo-
ció i vida precisament pel gran treball 
d’interpretació, ple de matisos, amb 
uns personatges ben dibuixats que 
fugen dels tòpics i aconsegueixen no 
tan sols connectar amb el públic, sinó 
emocionar amb sinceritat tots aquells 
que estimen el teatre.

Un teló empolsinat i una estàtua 
que vol aparentar marbre. Una anti-
ga butaca de vellut vermell. Un vell 
escenari és el punt de trobada. Nati 
Lavall, una actriu madura que va 
deixar la professió en tenir la seva 
filla, enyora amb desesperació un vell 
amant gens fidel: el teatre. Més enllà 
de l’èxit, tan llaminer com fugisser i 
traïdor, sospira perquè la seva filla, 
encara una nena, acompleixi el somni 
que ella va abandonar. Carme Sansa, 
esplèndida, crea un personatge que 
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Carme Sansa representa Nati Lavall, una actriu madura que enyora el teatre

va de menys a més, tendre malgrat el 
seu caràcter agre i el sarcasme acom-
panyant cada mot.

XOC ENTRE GENERACIONS

El càsting amb el qual Lavall cerca 
una actriu amb dots de cant, ball i 
“sobretot que reciti bé”, la portarà a 
conèixer la Sònia, una jove i bonica 
actriu que, més que desitjar el paper, 
necessita la feina (molt encertada 
Aina Calpe en el seu rol tímid i alho-
ra descarat). 

El xoc i el contrast entre les dues 

generacions d’actrius serà inevitable. 
L’una, sense estudis, però amb expe-
riència i molta passió, i l’altra, molt 
preparada, amb talent i tècnica però 
incapaç encara de posar-hi el cor i la 
vida. 

L’obra suposa un frec a frec intens, 
on les guspires inicials donaran pas a 
la sinceritat, al contacte d’emocions 
nues, de sentiments paral·lels. ¿L’ele-
gància de les sabates de taló alt o la 
comoditat d’unes tronades sabates 
de sola plana? En el fons, la Nati i la 
Sònia són molt més semblants del 
que es pensen. 

Nova exposició de Roser Nadal, a Can Palots
EL 9 NOU

La ceramista Roser Nadal, de Lliçà d’Amunt, va inaugurar 
dissabte l’exposició Comunicar a través de l’objecte a la 
sala Arimany de Can Palots, a Canovelles. Nadal ja havia 
presentat la mateixa mostra el setembre passat a La Mari-
neta de Mollet dins els actes de la Fira d’Artesans. Ara, 

però, tot i que sota el mateix títol, presenta noves peces. 
Amb Comunicar a través de l’objecte, Nadal intenta dig-
nificar l’objecte, donar-li la seva raó de ser, i crear peces 
concebudes i realitzades únicament i exclusivament per a 
cada ocasió. La ceramista presenta elements commemora-
tius de diferents actes i entitats, que van molt més enllà 
del simple record.
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S’estrena a Ponent ‘Sabates de taló alt’, un emotiu homenatge als actors i actrius
Passió versus talent


