Entre Bambolines
La Plaça de l'Ajuntament estava plena de “coses” molt grans i totes
xulíssimes. Dracs impressionants, disfresses, un
arbre gegant i moltes tanques. Tota la plaça
estava tancada. No es podia entrar. Començava
el Festival de les Arts Escèniques de Burjassot.
A Roc li encantava el teatre, de manera que les
tanques no van ser impediment per a passejar
entre actors, actrius, tècnics i decorat.
-Quina obra fareu?- va preguntar Roc.
Jaume, el director de la companyia, es va girar i
va buscar la procedència de la pregunta, va
haver de mirar cap avall…
-Home! Roc, ja estàs per ací? Et trobava a faltar.
Anem a representar “L’arbre de la memòria”
-M'agrada!

Roc, va donar una volta, saludant a tots els
seus amics del teatre.
-Hola, Antonio! Hola, Marc!
Roc va passar una bona estona ajudant a
uns i a altres, fins que va arribar al seu drac
favorit: Belzebú. Es va quedar mirant-ho, les
seues pestanyetes no paraven de “aletejar”.

-Ens faria falta un “genet” per a cavalcar a Belzebú aquesta nit durant
l'obra…
-Jo, jo sé portar-ho. Es va oferir Roc, assenyalant-se a si mateix amb el
seu ditet índex.

Marc i Antonio li havien ensenyat a manejar-ho. A Belzebú i a tots els
dracs de la companyia.
A les 22:30h, va començar la representació de
“L’arbre de la memòria”. El primer a eixir va
ser Roc pujat en “el seu” Belzebú, un drac
blanc de més de cinc metres d'altura. Junts,
van donar la volta a la Plaça de l'Ajuntament,
que estava plena, de gom a gom. Una
fragorosa mar d'aplaudiments va omplir
d'afecte la plaça. Roc, dempeus sobre Belzebú,
els recollia, un a un. Allí estava tot el poble.
Tot el seu poble, tot Burjassot, perquè Roc és
Burjassot.

Roc no veia res, els focus, i sobretot les
llàgrimes que no paraven de vessar els seus ulls, li ho impedien. Però no
era l'únic que plorava. Carolina,
Vicent, Juan José, Jacomo, Paco…
també ploraven d'emoció. Fins i
tot a Jaume, el director de
“Comediants”, se li va escapar
una llàgrima.

Roc es va netejar les llàgrimes
com va poder i llavors els va
veure. Pujats al balcó de Les Sitges, just per on es retirava amb Belzebú.
Eren el seu pare i a la seua mare que li aplaudien a rabiar.

Comediants
Comediants és un col·lectiu format per actors, músics i artistes de tota
mena dedicat per complet al món de la creació.
La companyia va actuar a Burjassot, en
diverses ocasions, en el marc del Festival de les
Arts Escèniques, més conegut com 10dB.
Encara que principalment és coneguda com a
grup teatral, la companyia compta en el seu
haver amb una variada producció en diferents
camps: disseny, discos, llibres, festes, pel·lícules,
vestuari, materials pedagògics o sèries de
televisió.
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