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d’Entrada

La col·laboració de l’actor sallen-
tí Albert Ribalta amb T de Teatre ve
de lluny. Des de la televisiva sèrie Jet
Lag, passant per la comèdia agre-
dolça Nelly Blue, que va coescriure
amb Xavi Mira i Marta Pérez i fins
ara les dues col·laboracions de la
companyia amb Alfredo Sanzol:
Delicades i ara, Aventura!, que es po-
drà veure aquest cap de setmana al
Kursaal. Una comèdia que mostra,
amb ironia, el pitjor de nosaltres
mateixos. 

Comèdia, tragèdia o tragico-
mèdia. Què és Aventura!?

És una comèdia. El que passa és
que fa un retrat de la situació aní-
mica de tots davant aquesta crisi. No
tant la política o l’econòmica, sinó
la de les persones en una situació
d’incertesa que sovint creem nos-
altres mateixos i que després no sa-
bem com afrontar.

O sigui, no és una obra de la cri-
si ni contra la crisi?

Ni una cosa ni l’altra. És més
aviat una reflexió sobre la nostra in-
capacitat. Potser la crisi no t’ha to-
cat però tothom està començant a
pensar què haurà de fer abans que
l‘afecti.

Aquesta és l’Aventura!?
L’estrès, l’angoixa i la crispació es

contagien. L’obra és la història d’u-
na empresa que no va malament.
Els socis són un pijos de classe mit-

jana-alta que reben l’oferta
d’uns xinesos per comprar el
negoci. I ells, encara que no
tinguin problemes, s’ho co-
mencen a rumiar. I el públic
veu com viuen i com reac-
cionen cadascun d’ells a
aquesta situació.

Què fa el seu personatge?
Ell diu que marxarà a viu-

re a un poble, per estar tran-
quil. Comença amb un monòleg
i el públic, des de fora, es veu re-
flectit en uns discursos que són
fugides d’estudi. És evident que el
meu personatge no s’ha plantejat re-
alment què implica anar-se’n a viu-
re a un poble, ni què farà ni quina
realitat li espera, com llevar-se cada
dia encara que sigui diumenge per
donar menjar a les bèsties.

Però tothom busca la manera de
ser feliç.

Sí, però sovint no vivim el present
i la realitat. Ens transportem a un hi-
potètic futur. Un fugir d’un lloc a un
altre que no acaba d’existir. El meu
personatge diu que tant li fa la feli-
citat i i engega un discurs sobre el
poder dels ciutadans, la sobirania,
la democràcia corrompuda... Des de
fora hi pots estar d’acord però en re-
alitat parla així perquè els xinesos
estan abaixant el preu de l’oferta. 

La insatisfacció és un tema uni-
versal amb crisi o sense.

Sí. I l’obra és com posar-te
davant d’un mirall i mirar-
te, però en un to de comèdia.
Fa pensar, cert, però no busca
res més. 

Diu Sanzol que aAventura!els
personatges estan paralitzats
per la por i acaben fent coses
que no farien mai. Quines?

El públic veu el comportament
dels personatges i com reaccio-
nen. És molt dur i molt còmic i
t’acabes plantejant com poden
ser de malparits. Com es poden
negar que actuen de manera
poc noble. Són contradiccions
constants.

Com el mateix títol? Per què
Aventura! és una paraula que
implica il·lusió.

Però l’obra no és pessimista! No
conté un missatge derrotista, és
més aviat un compendi de situa-

cions rocambolesques fins i tot
en certs moments amb aires de
vodevil. Els personatges intenten
buscar solucions.

Quins fantasmes es trobaran
els espectadors?

Fantasmes d’ells mateixos. Molts
i a més a més se sentiran fins a cert
punt retratats. Però sense jutjar.
T’hi veus reflectit però sense judi-
ci.

Li agrada el seu personatge?
Tots podríem signar el compor-

tament dels personatges en algun
moment. I quan l’interpretes hi
aportes coses teves. Però jo crec que
no seria amic del meu personatge,
és un malparit.

Diuen que vostè té un carisma
còmic natural. Com ho entoma?

Jo em sento molt còmode fent co-
mèdia. Quan fas un Txèkhov o un
Ibsen després tens ganes de canviar
de registre.

Amb T de Teatre continua l’a-
ventura?

Ara mateix estem alternant els
bolos d’aquesta obra amb Delicades.
Jo diria que en tenim per un any. I
després, ja ho veurem. Som amics
i tot és fàcil.

Què més pot demanar?
Res. Jo estic molt content amb la

vida. El que passa és que, ara mateix,
quan algú et demana «com va?»
sembla que si respons que tot va bé
quasi l’estàs agredint i fas equilibris
o acabes mentint. O li expliques una
desgraciada situació familiar...

O sigui que bé.
Molt bé.

P

R

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

P

R

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

Entrevista Albert Ribalta
Actor. El sallentí torna a la comarca, novament al Kursaal, i novament amb T de Teatre i
Alfredo Sanzol. Després de Delicades, la companyia afronta la crisi en to de comèdia a
Aventura! , un retrat de la situació anínima, la por i la insatisfacció. Però amb un somriure.

«Jo no seria amic
del meu personatge;
és un malparit»

Susana Paz
MANRESA

EL CONCERT

Teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35.
Manresa. Dies: dissabte, a les 21 h.
Diumenge, 18 h Entrades: 25 euros, A la
taquilla; per telèfon (93 872 36 36) i per
Internet www.kursaal.cat.
Autor i director: Alfredo Sanzol. Traducció:
Sergi Belbel. Intèrprets: Mamen Duch, Marta
Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico,
Àgata Roca

Aventura! de T de Teatre

Aventura! és la història de
sis socis (Mamen Duch, Mar-

ta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta,
Jordi Rico i Àgata Roca) que reben
una oferta de compra per una em-
presa xinesa, i que en lloc de ven-
dre la seva empresa… acaben ve-
nent una de les seves sòcies! Al-
fredo Sanzol (autor de Días Estu-
pendos i En la luna) aprofita l’anèc-
dota per explorar, amb ironia i hu-
mor els somnis secrets i les espe-
rances d’aquest grup de persones.
Aventura! parla d’una història con-
creta però també hi són abocats,
en paraules del director, els fan-
tasmes i l’angoixa de la realitat so-
cial que ens envolta avui dia. Tot i
que només hi ha sis personatges,
el que passa a petita escala pot ser
extrapolat a tota la societat. El
muntatge es pot veure dissabte i
diumenge al teatre Kursaal de
Manresa.
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Sis socis i una
empresa xinesa

«EL JARDÍ DE LES MALÍCIES»
Avui i demà, a les 22 h. L’am-

bient dels cabarets parisencs de
principi de segle passat omplirà
aquest cap de setmana el Teatre de
l’Aurora amb El Jardí de les Malícies,
un elegant i divertit espectacle ba-
sat en textos eròtics d’arreu, que
van des de l’edat mitjana fins al se-
gle XIX. Aquests textos picants,
desinhibits i murris, recollit al llibre
de Miquel Desclot, El jardí de les
malícies de la poesia eròtica univer-
sal, són la base d’aquest espectacle,
creat per la companyia Teatre Al De-

tall, que dirigeix el santvicentí Joan
Maria Segura. El Jardí de les Malicies
ofereix des de textos dels troba-
dors a picants cançons de bordell
fins a textos d’escriptors com Goe-
the o La Fontaine. És el quart es-
pectacle de Teatre al Detall, una
companyia formada pels mateixos
actors de l’espectacle, Xavi Idàñez i
Txell Botey, que han posat en esce-
na muntatges com Llepafils, Evi-
dències i Contra el progrés, del dra-
maturg manresà Esteve Soler. Avui,
en finalitzar la funció, tots els es-
pectadors que ho desitgin podran
conversar amb l’equip de l’especta-
cle.  Igualada (Teatre de l’Auro-
ra). Entrades: 15 (11,50 euros
amb els descomptes habituals).



«ANIVERSARI»
Diumenge, a les 17.30 h. L’Asso-

ciació de Gent Gran de Navarcles po-
sarà diumenge a Manresa, al teatre
Conservatori, l’espectacle Aniversari.
Un títol gens gratuït que vol comme-
morar la primera dècada de vida de
del grup. L’espectacle, ideat, escrit i
dirigit per Jaume Costa (Com us deia...
el rei està fotut), es va estrenar el
passat mes de juny a Navarcles. L’As-
sociació de Gent Gran està formada
per una trentena de persones que
oferiran un muntatge teatral i musi-
cal, amb balls, coreografies i play-
backs. El grup ja prepara el que serà
el seu nou muntatge per a aquesta
temporada. Manresa (Teatre Con-
servatori) Entrades: 6 euros.

MÉS PROPOSTES

Albert Ribalta protagonitza «Aventura!», el darrer projecte del
director Alfredo Sanzol amb T de Teatre, que arriba al Kursaal
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«L’obra no és pessimista!

No conté un missatge

derrotista i en certs moments

té aire de vodevil»


