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LO CONTRARIO AL AMOR
Direcció i guió: Vicente Villanueva.

Intèrprets: Hugo Silva (Raúl), Adriana
Ugarte (Mercè), Àlex Barahona (Toño),
Guadalupe Lancho (Loreto), Rubén Sanz
(Salva), Luis Callejo (Fidel) i Kiti Manver
(Mariaamparo). Espanya, 2011. Comèdia
romàntica. 100 minuts. Bages Centre
(Manresa) i Multicines Abrera. ?

o contrario al amor és
l’única pel·lícula espa-
nyola estrenada aquest

agost. Encara que sembli mentida.
I entre La piel que habito, de Pedro
Almodóvar, que veurem diven-
dres vinent, i la següent passaran
quinze dies més. Només dos títols
en 2 mesos i una setmana. Una
dada desarmadora i que ho expli-
ca tot. Que es facin bones pel·lí-
cules o que neixin bons cineastes
en un context així és un miracle.
Davant d’una indústria tan escar-
ransida res pot afrontar la com-
petència amb el cinema nord-
americà, que té totes les facilitats
i més per devorar el mercat i òb-

viament els espectadors.
Si fos només per aquesta dada,

caldria obligar la gent a veure Lo
contrario al amor, i diverses ve-
gades. La pel·lícula s’estrena en
aquest espai de temps entre el
festival de Màlaga, on es veu el gran
gruix de produccions estatals, i
Canes/Venècia/Sant Sebastià, on
es presenten les millors propostes,
les que tenen vocació de marcar la
temporada.

Lo contrario al amor ha quedat
en terra de ningú perquè no re-
uneix uns mínims per mostrar-se
a cap d’aquests llocs. El film vol ser
una radiografia de la realitat amo-
rosa actual i potser la seva tesi no
deixa de ser més o menys encer-
tada (la cosa està fatal), però la ma-
nera d’exposar-la és tan òbvia com
matussera. Només un públic que
es deixi seduir pels seus atractius
protagonistes (Hugo Silva i Adria-
na Ugarte) podrà oblidar-se de
les mancances d’una comèdia re-
alment poc sòlida.

Comparar La boda de mi mejor
amiga, que també és a la cartelle-
ra, amb Lo contrario al amor seria
com enfrontar la professionalitat
davant d’allò amateur. Però és
clar... quantes comèdies es fan
cada any als Estats Units, quantes
sèries, quants xous? La conclusió
torna a ser la mateixa: només
competir ja és una heroïcitat.  
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L’AMOR NECESSITA SER
EXPLICAT AMB CURA

Barcelona
Esteve Soler
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«Lo contrario al amor» reuneix els joves i atractius Hugo
Silva i Adriana Ugarte, però no reuneix els mínims per
competir amb altres comèdies de la cartellera actual
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El Festival de Blues que organitza el Sielu es va celebrar novament en el marc de la programació musical de la
Festa Major de Manresa demostrant el seu poder de convocatòria. Les actuacions celebrades a la Carpa del Riu 
van registrar una bona afluència de públic, i va ser la primera d’aquestes trobades la que va realitzar la reconeguda
cantant i guitarrista Montserrat Pratdesaba Big Mama i la seva The Crazy Blues Band.



El Festival de Blues recull l’acceptació del públic a la Carpa del Riu

VISCA ELS NUVIS!
Intèrprets: Joan Pera i Amparo

Moreno. Direcció: Miquel Gorriz. 
� DIES: diumenge, 28 d’agost, amb
funcions a les 18 i a les 21.30 h. 
� LLOC: Sala Gran del teatre
Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa.

a és tradicional per la
Festa Major de Manre-
sa: Joan Pera omple el

teatre Kursaal fins a esgotar les
entrades. I enguany no ha estat
diferent. Les dues funcions pro-
gramades de Visca els nuvis!,
obra en què Pera està acompa-
nyat en la tasca interpretativa
per Amparo Moreno sota la di-

recció de Miquel Górriz, van
penjar de nou el cartell de loca-
litats exhaurides.

Visca els nuvis! és un passeig
sentimental i còmic per la vida
d’en Ramon i la Maria, des del dia
del seu casament, l’inici d'una
vida en comú i fins quan, després
d’una vida d’esforços  i lluita, ja
grans, han de començar de nou.

La història d’en Ramon i la
Maria, a més, és marcada pels
principals fets històrics del segle
XX a Catalunya; precisament, la
parella es casa el 26 de juliol del
1909, data que marca l’inici de la
setmana tràgica a Barcelona. 

La història d’en Ramon i la
Maria és una història agredolça
amb un tractament humorístic,
efectiu a escena. Cal destacar la
bona entesa entre els dos actors,
que s’encomana al pú-
blic, que segueix, en-
tre rialles i
a p l a u d i -
ments, el
devenir de

la parella. Moreno i Pera són dos
bons mestres de cerimònies i els
anys d’experiència i professió es
noten, així com el fet que tornen
a coincidir a l’escenari després
que els unís Marc Camoletti i
No et vesteixis per sopar. Hi ha
bona química, respecte, i això im-
plica que els moments més es-
perats per l’espectador arriben
amb nitidesa i bona sintonia,
i sense excessos ni abusos de re-
petició. En definitiva, Visca els nu-
vis! és una obra amb referències
a localismes, dos actors a ple
rendiment, però, sobretot, una
història tocada de múltiples ma-
tisos que Pera i Moreno saben
desplegar al llarg
de l’hora i
escaig del
muntatge. 
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EL PASSEIG SENTIMENTAL I
CÒMIC DE PERA I MORENO
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Grau-Garriga, renovador del tapís
contemporani, mor als 82 anys

L’artista Josep Grau-Garriga, con-
siderat com el més clar exponent de
la renovació del tapís contemporani
a l’estat, ha mort als 82 anys a la lo-
calitat francesa d’Angers. El 20 d’a-
gost passat, Grau-Garriga va tenir
un ictus hemorràgic del qual no ha
pogut refer-se, segons ha informat
la galeria Canals de Sant Cugat del
Vallès, que ha estat en contacte
amb la família de l’artista. Grau-
Garriga residia a Angers i tenia
previst viatjar a la seva ciutat natal,
Sant Cugat del Vallès, amb motiu
d’una exposició a la galeria Ca-
nals i per a la inauguració de la
mostra al Museu del Tapís Con-
temporani-Casa Aymat. Actual-

ment, treballava en un retaule mu-
ral de 18 metres per a l’església de
Saint Mathurin, a Angers. El 1988,
Barcelona li va retre un homenat-
ge amb una mostra retrospectiva.
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L’artista Josep Grau-Garriga
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