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ÉS AIXÍ, SI US HO SEMBLA
De Luigi Pirandello. Direcció: Joan

Torrens. Intèrprets: Jordi Gener, Àngels
Torrens, Montse Mas, Anna Selga, Dolors
Garzón, Joan Cirera, Meri Costa, Nasi Rius,
Sílvia Ruiz, Salvador Portabella � 6 i 7
de juny. Casal Familiar Recreatiu. Els
Carlins

l Casal Familiar Recreatiu
va presentar el cap de
setmana passat el seu

darrer muntatge teatral, És així,si
us ho sembla, de Luigi Pirandello,

sota la direcció de Joan Torrens,
una obra que situa l’acció en un pe-
tit poble de la Itàlia dels anys .
Fins allí arriba una jove parella i
una dona gran. L’entorn més pro-
per del conseller del poble viu
amb certa preocupació (per no
anomenar-la tafaneria) l’estranya
situació dels nous veïns: la dona
gran és la mare de la noia de la pa-
rella i, pel que sembla, té prohibit
visitar la seva filla per desig del seu
marit i gendre; la filla tampoc no
pot visitar la mare.

Un misteri de realitats apa-
rents o aparents realitats que aca-
barà implicant, per treure’n l’en-
trellat, el prefecte de la ciutat. Tan
sols un dels personatges, el cu-
nyat del conseller, posarà en tot
moment en dubte la veritat o la fal-
sedat de la situació: un joc d’am-

bivalències que retratarà l’actitud
de la resta de personatges i servi-
rà en safata de plata els elements
d’una farsa filosòfica.

És així, si us ho sembla és un
muntatge sobri on l’autèntic pro-
tagonista és el text i els seus ele-
ments vehiculars de desenvolu-
pament: els personatges. Amb
una intenció definida i un objec-
tiu clar, cadascun va aportant el seu
granet de sorra en el desenvolu-
pament del conflicte. El rerefons
crític del text es dirigeix a l’esta-
ment petit burgès, convençut de
tenir la veritat i de saber mantenir
les tradicions i normes socials.

El muntatge  del grup del Casal
Familiar Recreatiu ha sabut copsar
l’essència i la intencionalitat del
text en una posada en escena on
cal destacar el solvent reparti-
ment d’actors: Dolors Garzón,
Montse Mas i Anna Selga, un fan-
tàstic trio de senyores posseïdores

de veritats úniques i inamovibles;
Jordi Gener, simbolitzant la con-
tenció de l’espectador dins el pro-
pi muntatge i representat en la fi-
gura del cunyat; la sempre
eficaç presència a escena
d’Àngels Torrens... Però ens
equivocaríem si només
destaquessin quatre
noms: el nivell
de tots els ac-
tors va estar al
l’alçada d’una
bona història
malgrat la con-
fusió i la sor-
presa que van
generar entre
el públic en
finalitzar la
represen-
tació. Però
l’objectiu
ja era
aquest.
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L’editor Jaume Huch és l’autor
del llibre Patumejant. Poemes per
a una Patum interior, que es pre-
senta avui a la nit a Soterrats Ta-
llers, de Berga, a partir de les  de
la nit, amb un recital poètic i mu-
sical. El poemari és fruit de l’escolta
d’Íntum, un disc que el músic
berguedà Pòlit Miró va publicar
l’any  i que va suggerir a Huch
un seguit de poemes que parlen de
la vivència interior de la Patum en
una edat en què la festa esdevé
també record i nostàlgia. Miró to-
carà la guitarra en l’acte d’avui.
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Jaume Huch presenta el
poemari «Patumejant»

LLETRES

Avui es posen a la venda les en-
trades per a l’espectacle de revis-
ta La Habana de noche, que es po-
drà veure el  d’agost, a les  de la
tarda, al teatre Kursaal de Manre-
sa. Les taquilles s’obriran a les  de
la tarda, així com el telèfon  
  i la web www.kursaal.cat.
El preu de l’entrada és de  euros,
tot i que per als posseïdors del car-
net d’El Galliner i per als majors de
 anys serà de  euros.  
La Habana de noche és un es-
pectacle del coreògraf i ballarí
Santiago Alfonso que apropa els
espectadors a una certa visió del
caràcter cubà. La potència musi-
cal de l’illa i la destresa i talent dels
seus ballarins són famosos arreu
del món. Festa i sensualitat, la nit,
el Malecón... són elements carac-
terístics del país que prenen forma
en aquest vodevil d’una hora i
mitja que farà tornar al Kursaal el
gènere de la revista, una modali-
tat escènica que va tenir molt èxit
però absent des de fa molts anys.
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Es posen a la venda les
entrades de la revista
«La Habana de noche»

ESCENA

Una escena
de l’obra
del Casal
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