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MMúússiiccaa. El pianista manresà
Manel Camp i Llibert Fortuny
actuaran plegats  dijous que
ve al claustre de Santo
Domingo de la localitat
mallorquina de Pollença

LLlliibbrreess. Manuel Maristany fa
un detallat retrat de la
burgesia i l’aristocràcia
catalana a la 2a República i a
la guerra a la novel·la «La
enfermera de Brunete»

Joan Pera interpretant el Sr. Costabella en una de les escenes més còmiques de l’obra

ESCENA

Les tres maletes de Joan Pera clouen els
Festivals de Berga amb un ple absolut
�� MARTA PICH
�� Berga

La cloenda dels Festivals d’Es-
tiu de Teatre de Berga no podia
haver tingut un final més brillant.
Ni una sola butaca de les 800 lo-
calitats del Teatre Municipal va
quedar lliure per assistir a la re-
presentació d’Òscar. Una maleta,
dues maletes, tres maletes, de
Claude Magnier, adaptada i diri-
gida per Abel Folk.

Mentre a fora començava a plo-
visquejar i força gent es quedava
amb ganes d’aconseguir una en-
trada,a dins del teatre una veu en
off convidava els espectadors a
«baobatitzar-se» mentre ocupa-
ven els seus seients. I és que el
text de Magnier ironitza sobre el
món de la cosmètica i narra la
història del Sr. Costabella, un
empresari de sabons que incor-
pora al negoci un executiu agres-
siu, que reconverteix el producte
que ven en saba baobab del Bra-
sil.

Tot comença quan la tranquil·la
vida del Sr.Costabella és sacseja-
da per un seguit de contratemps.
Aquest ric empresari és interpre-
tat per l’entranyable Joan Pera,
que amb aquest paper demostra
un cop més la seva capacitat in-
terpretativa i el particular humor
a què ens té acostumats, en
aquesta ocasió sense el seu inse-
parable Paco Morán. L’actor es
fa seu el personatge amb una po-
sada en escena superba.

Des que aquesta obra es va es-
trenar el mes de març d’aquest
any al Teatre Condal, no ha dei-
xat de recollir èxits i, sobretot,
molts aplaudiments i rialles entre
el públic. A Berga no va ser una
excepció. Si bé la trama ja és cò-
mica d’entrada,la complicitat en-
tre els actors l’afavoreix encara
més. En algunes ocasions ni els
mateixos protagonistes no van

poder contenir el riure i van ha-
ver de fer una breu pausa. I fins i
tot, en una escena, els actors van
perdre el fil del guió i Joan Pera
va sortir del pas dient «com que
no tenim apuntador» .

A banda de Joan Pera, Òscar.
Una maleta, dues maletes, tres
maletes és interpretada per Lloll
Bertran (Enriqueta, l’encarrega-
da del servei de la casa), Mont
Plans (Victòria, la muller), Juli
Fàbregas (Àngel, l’home de con-
fiança), Mireia Aixalà (Virgínia,
la filla),Alba Roca (Alícia, la filla
secreta), Damià Plensa (Bruno,
l’entrenador físic),Anna Azcona
(Carolina, la nova minyona) i
Aliou Danfa (Òscar, el fidel xo-
fer personal).

Amb aquesta representació s’a-
baixava el teló dels Festivals
d’Estiu de Teatre de Berga, que
han estat marcats per la qualitat
de les obres (Gorda i Els hereus
van completar la programació) i
per l’èxit de públic obtingut.

El cartell del documental

CINEMA

La sessió de
versió original
proposa «El gran
silencio»

�� JORDI BORDAS/Manresa

Les sessions de versió origi-
nal a Manresa presenten avui
una de les propostes més sin-
gulars, inclassificables i estra-
nyes dels últims temps. El gran
silencio, que guanyà el premi
especial del jurat a Sundance,
semblava predestinada a ser
víctima de l’ostracisme del cir-
cuit oficial, però ha esdevingut
un fenomen tan sorprenent
com significatiu.La cinta apro-
fundeix la realitat quotidiana,
sotmesa a una disciplina espar-
tana, dels monjos cartoixans
que resideixen al monestir
Grande Chartreuse, als Alps
francesos,a prop de Grenoble.

El film és un projecte extre-
madament personal i suïcida
de Philip Gröning, que en sig-
na la realització, el guió, la fo-
tografia, el muntatge i la músi-
ca. El director alemany conce-
bé aquest llargmetratge el
1984, però va haver d’afrontar
una llarga espera de setze anys
fins a tenir l’autorització de
l’orde religiós. Gröning va po-
der culminar finalment el 2003
el seu agosarat projecte, i va
participar, durant quatre in-
tensos mesos de rodatge,en els
valors d’uns monjos que rei-
vindiquen, en una època mar-
cada per la velocitat i el brogit,
el silenci i la introspecció.

El resultat final és tan fasci-
nant com desconcertant. Amb
una posada en escena summa-
ment despullada, en què la
presència de la paraula és gai-
rebé imperceptible, El gran si-
lencio sap copsar l’espirituali-
tat d’un microcosmos amb un
estudi tan ascètic i pausat com
els seus protagonistes. Les
imatges d’aquesta pel·lícula
són dotades d’un magnetisme
inaprehensible, i aconseguei-
xen omplir 164 minuts de me-
tratge que no es recolzen en
cap anècdota argumental ni
dramàtica.

Encara queden entrades per
a les funcions d’avui i demà
al vespre al teatre Kursaal
�� REDACCIÓ-S. MARTÍN/Manresa

L’obra que dissabte va ser a
Berga es podrà veure avui i de-
mà al teatre Kursaal de Manre-
sa.La primera funció és progra-
mada per a les 6 d’aquesta tar-
da,amb totes les entrades exha-
urides. El Galliner va informar
dissabte a la tarda, abans de
l’espectacle del mag Lari, que
queden localitats disponibles
per a la sessió de les 9 del vespre
i per a la de demà, dimarts, a la
mateixa hora. El preu és de 22
euros (18 euros amb el carnet
d’El Galliner).

Òscar es va representar diven-
dres passat al Teatre Municipal
d’Igualada,localitat d’on és una

de les protagonistes, Lloll Ber-
tran.Aquesta popular actriu va
explicar a Regió7 que «el teatre
català travessa un bon moment,
gràcies a la industrialització de
l’ofici, que ha fet que les obres si-
guin vertaders espectacles».Mal-
grat això, Lloll Bertran hi troba
a faltar algunes pautes: «el tea-
tre ha de transmetre, ha d’enci-
sar l’espectador i no fer obres
perquè sí. No té sentit dir que
qualsevol cosa és creació».Per la
seva part, l’actor Joan Pera tam-
bé va afirmar que «l’escenari te-
atral cada vegada és de més qua-
litat, i les ajudes i les subvencions
estan abaratint els espectacles
perquè tothom pugui gaudir-ne».

Un moment de la inauguració de dissabte a la tarda

EXPOSICIONS

La Rua X d’Art mostra el
treball de Soto i Rubí
�� REDACCIÓ/Manresa

La galeria Rua X d’Art es va
omplir dissabte de persones en
l’acte inaugural de l’exposició
Eco i Narcís, confeccionant un
mite (disseny d’indumentària
d’Eva Soto i Sergio Rubí), que va
tenir lloc a la tarda en el marc de
la Festa Major de Manresa. La
inauguració va tenir l’assistència

de l’alcalde de Manresa, Josep
Camprubí, i del regidor de Cultu-
ra, Ignasi Perramon.

L’exposició serà oberta a la ga-
leria, ubicada a la plaça Major,
fins al dia 29 de setembre.L’hora-
ri de visita és de dilluns a dissab-
te, de les 6 de la tarda a les 9 del
vespre, i els dissabtes, també de
les 12 a les 2 del migdia.
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