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Capa,
Robert

dels èxits de Sondheim, però és 
difícil que serveixi per introduir els 
neòfits en el gènere.

Un piano (en mans de Josep Far-
ré, que ha fet els arranjaments i 
dirigeix musicalment l’espectacle) 
és l’únic acompanyament a les veus 
d’Òscar Mas (director escènic), Lau-
ra Mejía, Pilar Capellades, Xavier 
Ribera-Vall i Miquel Cobos. Un 
acompanyament suficient per a un 
espectacle que no fuig d’acompa-
nyar cada cançó amb una mínima 
interpretació que permeti situar-la 
en el seu context. 

Tot i això, si aquest encadenat 
de temes de Follies, Company, 
Sweeney Todd, Little night music o 
Merrily we roll along aconsegueix 
connectar amb el públic i fins i tot 
aixecar somriures, no és pel treball 
interpretatiu, a estones divertit, a 
estones irritant, segurament amb 
falta de rodatge, sinó per la més que 
correcta qualitat de la veu dels can-
tants. No sabem si escènicament, en 
la seva estrena a Barcelona, hi haurà 
més elements i més vestuari, però 
la proposta ja deixa entreveure que 
aquí el més important és la inter-
pretació musical.

Es representa la segona 
obra de la Mostra de 
Teatre de Llinars 

Llinars del Vallès 

La segona representació de la 17a 
Mostra de Teatre Amateur que orga-
nitza el Casal Parroquial de Llinars 
es farà aquest diumenge a les sis de 
la tarda. El grup Tona78-Talia, de 
Tona, posarà en escena la divertida 
comèdia Majòrica, una obra escrita 
pel mateix grup osonenc. La Mostra 
va començar el dia 20 de gener amb 
Fora mare, del grup Les Fosques de 
Sarrià de Ter (el Gironès). La Mostra 
continuarà el 24 de febrer amb Mar-
ta, Maria i Montse, del grup Segle 
XX de Sant Fost de Campsentelles. 
El 2 de març serà el torn del grup El 
Tranvia del Foment Mataroní amb 
Notorietat, una obra escrita pel direc-
tor del grup. Per al 16 de març està 
prevista l’actuació del grup infantil 
del Casal Parroquial de Llinars amb 
dues obres d’un acte, Per entendre el 
castellà, una obra anònima però molt 
representada, i El dol d’alivio, de San-
tiago Rusiñol. El grup Farrigo-Farra-
go, de Palau-solità i Plegamans, amb 
Sopar a la lluna, el 30 de març; i el 
Grup Escènic del Casal Parroquial de 
Llinars, amb Adivina qui ve a sopar 
aquesta nit, el 6 d’abril, tancaran la 
Mostra.

Lambert Botey

Cineasta

l e g e i x o  a  l a 
premsa de diu-
m e n g e  q u e 

s’han descobert, a 
Mèxic, 3.500 nega-
tius que Robert Capa 
va fer durant la nos-
tra Guerra Civil . 
He estat sempre un 

admirador d’aquest fotògraf, sobretot 
per la humanitat del seu punt de vista 
quan retratava drames com les guer-
res. En va ser testimoni de moltes i 
en una d’elles hi va morir, l’any 1954, 
quan va trepitjar una mina a la guerra 
de la Indoxina (avui Vietnam). A les 
caixes que ara s’han trobat també hi 
ha fotografies de David Seymour i de 
la que va ser amant, i companya de 
feina, Gerda Taro. Ella moriria l’any 
1937 aixafada per un tanc a Brunete. 

L’obra de Capa m’ha portat a refle-
xionar sobre el món fotogràfic que 
ara tinc al meu entorn més imme-
diat. Sempre he estat un afeccionat 
a la fotografia, i més o menys me’n 
surto prou bé, però em quedo molt 
curt davant l’obra dels fotògrafs que 
tinc més a prop, com l’Arian Botey 
Jr, el meu principal assessor en pro-
grames d’edició de vídeo, o bé els 
meus companys d’una taula que, 
cada dilluns al vespre, comparteixo 
amb Siqui Sánchez o Jordi Ribó.

A l’espai Passe-partout 

he vist dues propostes de 

gran interès  

    També he pensat en el darrer que 
he vist a la nostra ciutat sobre foto-
grafia, i això m’ha acostat a l’Alliance 
Française. Ells, a banda de l’ensenya-
ment de la llengua francesa, o de col-
laborar, des de fa 26 anys, amb el Cine 
Club de l’Associació Cultural, són el 
principal referent a la nostra ciutat 
pel que fa a la difusió de la fotografia. 
Disposen de dos espais , un que acull 
quatre exposicions cada any dedica-
des bàsicament a fotògrafs de recone-
gut prestigi, i una altra, molt petita, 
que està oberta a nous creadors. Apro-
ximadament fan unes 10 exposici-
ons cada any. Precisament, en aquest 
darrer espai, el Passe-partout, he vist 
dues propostes de gran interès. 

 En l’actualitat, a l’Alliance, hi ha 
la mostra Mathscapes. Una interes-
sant i sorprenent visió de la realitat 
que ens envolta feta des del prisma 
matemàtic. La seva autora és Mir-
na Muntal, una jove fotògrafa de 
16 anys. Si hi aneu no us perdeu la 
fotografia dedicada a la Torre Eiffel. 
Aquesta exposició va estar precedida 
de Bòsnia, ferides que no es tanquen, 
un treball de fotoperiodisme d’Es-
tefania Marín, que ens fa veure des 
d’un punt de vista humà, i de forma 
lúcida, les conseqüències d’aquella 
guerra. En recordar aquelles fotogra-
fies em ve al cap una frase de Capa 
que ella ben segur compartiria: “No 
has de fer posar a ningú davant de 
les càmeres. Les fotografies són allà, 
esperant que les facis”. 

L

Granollers

EL 9 NOU

L’obra de teatre Stalin, que ha supo-
sat el retorn de Josep Maria Flotats 
als escenaris catalans, arriba aquest 
dissabte a Granollers dins una gira 
que està fent pel país, després de 
quatre mesos d’escenificar-se a 
Barcelona. La representació de Stalin 
comporta també el retorn a l’escena-
ri del Teatre Auditori del granollerí 
Pere Eugeni Font, que és un dels 
actors principals al costat del mateix 
Flotats, Carme Conesa, Pep Sais, 
Pepa Arenós, Francesc Pujol, Vladi-
mir Lukin i Alexander Korotkov.

Font, precisament, va debutar en 

el teatre de la mà de Flotats. L’actor 
de Granollers admetia a EL 9 NOU 
el setembre passat, amb motiu de 
l’estrena de l’obra, l’entusiasme i la 
il·lusió que li feia participar en una 
obra com aquesta, amb un text extra-
ordinari.

DARRERS ANYS DEL DICTADOR

Stalin és una adaptació de la novel·la 
de Marc Dugain Une exécution ordi-
naire, sobre els darrers moments del 
mandat del dictador soviètic. La tra-
ma comença amb “el complot de les 
bates blanques”, en què el dictador 
va acusar els metges jueus del Krem-
lin de la mort d’un dels seus col-

laboradors, fet que desencadena una 
caça de bruixes. Font fa el paper del 
marit d’una metgessa jueva, inter-
pretada per l’actriu Carme Conesa. 
El matrimoni pateix els estralls de 
l’assetjament d’un Stalin en la sole-
dat absoluta, fruit de la persecució 
del poder individual.

Stalin s’ha pogut veure fins al 
13 de gener al Teatre Tívoli de 
Barcelona. Ara està fent una gira 
a diferents ciutats del país. A 
Granollers es farà una única repre-
sentació aquest dissabte a les deu 
del vespre a la sala gran del Teatre 
Auditori. Per a més endavant està 
previst fer una versió en castellà del 
muntatge.

Flotats porta ‘Stalin’, amb Pere 
Eugeni Font, al Teatre Auditori

L’obra narra els darrers moments de mandat del dictador soviètic

Granollers

Pep Barbany

Teatre set dies a la setmana. Fins 
i tot dilluns. La intensa activitat 
del Teatre de Ponent de Granollers 
durant aquest gener ha fet necessari 
trencar fins i tot amb el que per 
tradició és el dia festiu en el món 
de l’escena, el dia que els teatres 
tanquen. Aquest dilluns la sala 
alternativa va obrir per acollir la 
preestrena del musical Sondheim, un 
espectacle que resumeix en poc més 
d’una hora l’obra del compositor 
Stephen Sondheim (actualment 
en cartellera a Barcelona amb 
Boscos endins de Dagoll Dagom, i 
molt properament al cinema amb 
Sweeney Todd, dirigida per Tim 
Burton). 

La proposta, una coproducció 
del Teatre de la Nau i Àmfora Pro-
duccions i que es podrà veure pro-
perament al nou Teatre Gaudí de 
Barcelona, és tan senzilla en el seu 
plantejament i posada en escena, 
com encertada per la qualitat de 
les veus escollides. És, doncs, un 
caramel per als amants del musical, 
que gaudiran reconeixent fragments 

Els musicals també poden 
ser senzills

Josep Maria Flotats, en el paper d’Stalin
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L’actor Pere Eugeni Font


