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CULTURES

CELOBERT
Autor: David Hare. Traducció: Joan
Sellent. Direcció: Josep Maria Pou.
Intèrprets: Josep Maria Pou, Roser Camí,
Jaume Madaula. � DIES:  diumenge, 25
de novembre. Teatre Kursaal de
Manresa 

n entretoc marcat per la
jornada electoral i tot i
així, només algunes bu-

taques de la platea buida. Feia
prop d’un any que Josep Maria Pou
no passava per l’escenari del Kur-
saal de Manresa. I si en l’anterior
ocasió presentava les intrigues i se-
crets de Truca un inspector, les
confessions i reflexions entre una
discordant parella d’examants, va
centrar diumenge l’argument de
Celobert, un text de David Hare,
sota la direcció del mateix Pou
que compartia escenari amb Ro-
ser Camí i Jaume Madaula.

Celobert és la trobada entre en
Tom (Pou), pròsper empresari del
món de la restauració i la seva ex-
amant, Kyra (Camí). Es retroben

un temps després d’haver trencat,
un any després de la mort de l’es-
posa de Tom i coincidint en el dia
que el fill de divuit anys d’en Tom,
l’Edward (Madaula), visita la Kyra
per dir-li que l’ajudi amb el seu
pare, taciturn i perdut després de
la mort de la seva esposa.

Celobert està marcat per l’antí-
tesi entre dos personatges i una
pregunta: pot un capitalista com
Tom compartir la seva vida amb
una idealista i lluitadora com la

Kyra?. Aquest és el plantejament
iniciàtic, d’impacte ràpid i directe
al qual assistirà l’espectador en la
llarga i reflexiva conversa dels dos
personatges, que aniran abordant
els topants d’aquesta relació que va
acabar esdevenint impossible.
Però el que s’acaba evidenciant
amb més nitidesa, encara més
que la dificultat de la relació pels
oposats punts de vista dels dos pro-
tagonistes, és com el benestar de
la relació traeix els objectius per-
sonals, tal i com es reflecteix en la
protagonista. Un profund i sincer
amor no és suficient en la com-
plexa relació de la Kyra i en Tom.
I el benestar econòmic d’ell és el
gran mur de contenció d’ella:  ex-
cessivament senzill, sense esperit.

Celobert és un text de constant
doble prisma i lectures. La posada
en escena té una clar domini per
part de Josep Maria Pou, amb una
Roser Camí un xic a l’ombra del rol
masculí, i no per la manca de
contingut de personatge sinó per
amagar-lo en massa ocasions en
un decaure sentimental i de fla-
quesa. Jaume Madaula, tot i in-
terpretar un rol secundari, capta
l’atenció de l’espectador. Atenció
am Madaula, un actor que, a ban-
da de les seves intervencions te-
levisives, s’està fent un vigorós es-
pai en el món de l’escena.
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AMB L’AMOR NO N’HI HA PROU
Les confessions i reflexions entre una parella d’examants porta diumenge de jornada
electoral a Manresa «Celobert», amb Josep Maria Pou, Roser Camí i Jaume Madaula
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Josep Maria Pou

El llargmetratge Nacer. Diario de
maternidad (2011), dirigit i gu-
ionitzat pel realitzador colombià
resident a Manresa, Jorge Caba-
llero, i produït per la manresana
Gusano Films, s’ha endut per una-
nimitat el Gran Premi del Festival
de Cinema Independent de Bar-
celona, L’Alternativa, dotat amb
5.000 euros.

Nacer busca el contrast entre el
fet natural de donar a llum i el pro-
cés institucional, burocràtic i me-
cànic que l’envolta. En el certamen,
que arribava a la seva dinovena
edició, van participar trenta films
en les seccions oficials: llargme-
tratges (11 pel·lícules, entre les
quals de de Jorge Caballero) i curt-
metratges (19). El jurat de la sec-
ció oficial de llargs, format per
Jeanne Balibar, Isa Campo i David
Epiney, van valorar el «posiciona-
ment del realitzador, la difícil i
fràgil distància que li permet mos-
trar instants d’absoluta intimitat,

els conflictes interns de les dones
retratades i fer un retrat social a
partir dels treballadors i pacients
de la maternitat de Bogotà». El
llargmetratge es pot veure en línia
fins al 9 de desembre a Filmin
(http://www.filmin.es/pelicula/na-
cer-diario-de-maternidad)

Gusano Films, fundada el 2008
i de la qual formen part els també
manresans Carles M. Gómez-

Quintero -editor de Nacer- i Ma-
nuel Martínez, va començar la
ronda de festivals de Nacer parti-
cipant en la secció oficial compe-
titiva de Doc Buenos Aires, on va
ser premiat com a millor projecte;
també ha estat guardonat com a
millor pel·lícula documental a l’U-
nasur (Argentina) i ara participa en
la secció oficial del festival Filmar
en America Latina.
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El film «Nacer», del director
Jorge Caballero, s’emporta el
Gran Premi de L’Alternativa
El Festival de Cinema Independent de Barcelona guardona un

documental de la manresana Gusano Films que es va rodar a Bogotà


Un fotograma del documental que es pot veure en línia a Filmin

GUSANO FILMS

CAPAS
Circo Eia i Jordi Aspa. Intèprets:

Francesca Lissia, Armando Rabanera
Muro , Celso Pereira Arizaga, Fabrizio
Giannini, Cristiano Della Monica
� DIA:  divendres, 23 de novembre.
Sala Gran del Teatre Kursaal.
Manresa

na nova sessió de Platea
Jove portava el passat di-
vendres a Circo Eia amb

el seu muntatge Capas, que va
deixar poques localitats buides a la
platea del teatre Kursaal. La com-
panyia es crea de la fusió de dos
grups (Cirque Vague, Circo de la
Sombra i Le Grand OSIM Orc-
hestra; i Celso y Frana) per expli-
car altres maneres de fer circ. Qua-
tre malabaristes i un músic en di-
recte van oferir una amalgama
d’exercicis circenses amb un toc
humorístic naïf i sense més pre-

tensió que la d’entretenir.  Un inici
excessivament lent, massa re-
dundant, va marcar el desenvolu-
pament global d’un muntatge en
el qual s’entreveu una fonda idea
conceptual que necessitaria més
destresa per aportar nitidesa a la
proposta. Capas, però, compta
amb una aposta musical efectiva,
interessant, però insuficient per
contrarestar el pes del contingut
del muntatge; no vol dir, això, que
disminueixi la pèrdua de valor
que comporten els exercicis físics
ni el risc dels seus executors però
els falta una ànima escènica que
els permeti brillar amb la innega-
ble força que contenen. Moments
efímers i destacats però massa rà-
pids i fugaços.

Malgrat tot, el que no es pot ne-
gar és l’aplom i el bon fer de la
companyia en massa moments
en què la platea es va confondre en
una mal entesa àgora, i on sem-
blava que hi havia certs esforços
perquè el focus d’atenció fos la pla-
tea i no l’escenari. L’ordre però, es
va anar imposant puntualment,
perquè la resta d’espectadors po-
guessin seguir amb normalitat i
sense més interrupcions inopor-
tunes el muntatge.
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FORÇA I VALOR PERÒ
SENSE ÀNIMA ESCÈNICA
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Amalgama d’exercicis circenses al Kursaal en una
proposta de Platea Jove que va portar la companyia
Circo Eia amb l’espectacle «Capas»

Breus
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Avui, a les 8 del vespre, la llibre-
ria Petit Parcir de Manresa serà l'es-
cenari de la presentació del llibre
Vots, electors i corrupció. Una re-
flexió sobre l’apatia a Catalunya
(1869-1923), del qual són autors els
historiadors Gemma Rubí i Josep
Armengol. Editada per Publica-
cions de l'Abadia de Montserrat,
l’obra explora en clau electoral al-
guns aspectes que expliquen la
tendència a l'apatia política al
Principat durant el període com-
près entre el Sexenni Democràtic
i la Restauració borbònica. 
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Gemma Rubí i Josep
Armengol presenten
llibre a la Petit Parcir

HISTÒRIA

L'espectacle L'home del paraigua,creat per Joan Martínez en home-
natge a Vicenç Ferrer, arriba dissabte (20 h) al Palau Sant Jordi després
d’estrenar-se l’11 de setembre del 2010 al Liceu i de fer gira per tot Ca-
talunya. Es tracta d'una òpera collage en què els professionals de la mú-
sica comparteixen escena amb persones amateurs. L’escola de dansa
Julieta Soler de Manresa participa en aquest muntatge i els ballarins  ac-
tuaran en tres coreografies. La coreografia del tercer acte de l’òpera la
signa la professora de l’escola de dansa Julieta Soler, Júlia Isanta.
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L’escola de dansa Julieta Soler participa
en l’espectacle «L’home del paraigua»

ÒPERA

El compositor i arranjador Juan
Carlos Calderón va morir ahir als
74 anys a causa d’una insuficièn-
cia cardíaca.  Joan Manuel Serrat,
Luis Eduardo Aute, Mocedades,
Camilo Sesto, Nino Bravo, Cecilia,
Paloma San Basilio o en els darrers
temps Luis Miguel van ser alguns
dels intèrprets per als quals Cal-
derón (Santander, 1938) va com-
pondre temes d’èxit.

EFE | MADRID

Mor als 74 anys el
compositor i arranjador
Juan Carlos Calderón
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