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CULTURES

AVENTURA!
Autor i director: Alfredo Sanzol.
Traducció: Sergi Belbel. Intèrprets:
Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla,
Albert Ribalta, Jordi Rico, Àgata Roca.
� Teatre Kursaal de Manresa.
Diumenge 27 de gener

na ja coneguda compa-
nyia de la programació
teatral manresana, la

companyia T de Teatre, presenta-
va el seu segon muntatge en col·la-
boració amb Alfredo Sanzol des-
prés de Delicades, Aventura!

De tota gran crisi sempre sorgeix
una gran oportunitat, i això és el
que pensen els protagonistes  d’A-
ventura!, sis socis que tenen a l’a-
bast vendre la seva empresa, a
bon preu, a uns xinesos. L’empre-
sa no va malament però s’auguren
temps difícils, i davant l’avinente-

sa, és difícil no plantejar-se la ven-
da. Però darrere de somriures, re-
flexions i profunds sentiments de
lleialtat, amistat, apareix la part
més mesquina, més roïna d’a-
quests personatges, que permeten
la venda d’una de les sòcies per al
seu únic benefici.

El més amarg de la crisi no aca-
ba sent l’entorn econòmic en el
qual es viu, sinó la transformació
personal, que pot fer aflorar o
creure en la convicció de l’egoisme
personal com a única carta a jugar
per a la supervivència. Els sis per-
sonatges d’Aventura! són cone-
guts, socis, amics i, junts, han re-
corregut un llarg camí; aparent-
ment es coneixen, tenen un rol ben
definit en les seves relacions, però
l’oportunitat econòmica que els
brinda una de les sòcies (Àgata
Roca), l’aparentment més frívola,
menys altruista, mostrarà els per-
sonatges com autèntics taurons
empresarials, que mostraran amb

cruesa el que són capaços de fer,
disfressant la misèria amb parau-
les com oportunitat, projectes
aparcats o somnis.

La idea i la trama desenvolu-
pada per Sanzol esdevé encertada
però edulcorada, possiblement
massa amable i, com és habitual
en ell, diposita i trasllada l’exerci-
ci i l’esforç de reflexionar cap a l’es-
pectador. La bona entesa entre
les quatre actrius habituals de la
companyia, Àgata Roca, Mamen
Duch, Marta Pérez i Carme Pla, no
sorprèn i totes quatre complei-
xen amb escreix  amb els seus
personatges, però l’atenció recau
en els dos intèrprets masculins, Jor-
di Rico i el sallentí Albert Ribalta,
possiblement pel fet que inter-
preten personatges més desdi-
buixats, i això els permet una he-
terogeneïtat escènica que els fa
aportar més joc, els dóna més
marge i més capacitat de sorpre-
sa en la història.
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El més amarg de la crisi no és l’entorn econòmic, sinó la
transformació personal que pot fer aflorar l’egoisme com
a única carta per a la supervivència

Assumpta Pérez
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ARXIUACN

L’editorial Planeta farà públic
dijous el Premi de les Lletres Ca-
talanes Ramon Llull 2013, que
aquest any arriba a la 33a edició. La
dotació econòmica del guardó és
de 60.000 euros per a l’obra gua-
nyadora, 30.000 menys que el
2011. Fa un any el premi se’l va en-
dur La dona veloç, de la lleidata-
na Imma Monsó. En aquesta edi-
ció s’han rebut un total de 61
obres originals i inèdites, de les
quals se n’han seleccionat quatre
de finalistes: Club de Tennis Bou-
mort, de Valentí Comella (pseu-
dònim); I l’anomenaren Terra, de
Xavier Sorribes Juna (pseudònim);
L’estiu que comença, de Júlia Reig
(pseudònim); i Pluja de fang, de Jo-
sep Masanés Nogués.
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El Ramon Llull, amb
30.000 euros menys,
ja té els 4 finalistes

LLETRES

El periodista Jordi Évole (Cor-
nellà de Llobregat, 1974), director
i presentador del programa Sal-
vados, de la Sexta, és el guanyador
del IX Premi Internacional de Pe-
riodisme Manuel Vázquez Mon-
talbán per «la seva feina en la re-
novació dels gèneres periodís-
tics». El jurat del premi, creat el
2004  i convocat pel Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, també re-
coneix a Évole «l’aproximació sen-
se complexos a una realitat, la de
la crisi, i l’establiment d'una agen-
da informativa pròpia i social-
ment necessària». 
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Jordi Évole guanya
el IX Premi Manuel
Vázquez Montalbán 

PERIODISME

L’elenc d’«Aventura!»

DAVID RUANO

Els efectes devastadors de la
guerra i la violència és el tema de
Dispara/ agafa tresor/ repeteix,
l'obra del britànic Mark Ravenhill
que el director calafí Josep Maria
Mestres estrenarà dijous al Teatre
Lliure Montjuïc i que es podrà
veure fins al 3 de març. Sílvia Bel,
Boré Buika, Roger Casamajor, Àlex
Casanovas, Mar Casas, Gonzalo
Cunill, Mónica López, Àurea Már-
quez, Adrià Roca, Oriol Sans i
Carmen Machi, que interpretarà
una peça en català, protagonitzen
aquest muntatge bilingüe. Dispa-
ra/ agafa tresor/ repeteix és un
conjunt de 17 peces de 20 minuts
de durada cadascuna, entre les
quals Mestres ha escollit les set que
formen l’obra.

Per al director calafí, obres com
aquesta formen part d'un teatre
«urgent, dur i necessari, que col-
peja i no va amb subterfugis», al
mateix temps que és «molt emo-
cional, però no pas alliçonador».
Les set peces tenen títols molt
grandiloqüents, que formen part
de la narrativa clàssica de tots els
temps, com Guerra i pau, Crim i
càstig o Les troianes. El muntatge
no fa una versió d'aquestes obres,
sinó que presenta «unes històries
amb situacions límits i carregades
de violència amb un profund con-
tingut humà». Per a Mestres, «Ra-
venhill sap trobar i extreure lirisme
de la brutalitat, però no significa
que poetitzi la violència». El di-
rector ha dut a escena altres obres
de Ravenhill com Unes polaroids
explícites (2001) i El maletí o la im-
portància de ser algú (2007).

Mali, Iraq, Londres o Nova York

són alguns dels escenaris on trans-
corren les diferents històries, in-
dependents entre elles i protago-
nitzades per personatges dife-
rents. «Són personatges trencats.

No hi ha seny i això posa l’actor en
una situació incòmoda», explica-
va ahir l’actor argentí Gonzalo Cu-
nill. «És una incomoditat neces-
sària i molt agradable», matisava
Carmen Machi.   L’actriu madrile-
nya interpreta en català Les tro-
ianes, una experiència que quali-
ficava de «molt interessant perquè
treballar en un idioma que no és el
teu et posa en una situació de
vertigen meravellosa».

L’actriu Sílvia Bel va remarcar «la
mirada irònica, crítica i crua» de
l’autor, mentre que el traductor de
l'obra, Joan Sellent, subratllava la
llunyania amb un «pamflet». Se-
gons Mestres, en el muntatge,
amb molt d’humor negre, es pro-
nuncien constantment les parau-
les democràcia i llibertat, que «ens
acaben resultant buides i banals,
sense sentit ni identitat».
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La guerra i la violència arriben
al Lliure de la mà de Ravenhill
i el calafí Josep Maria Mestres

El director porta a escena per tercer cop un text de l’autor britànic, amb
un repartiment format per Sílvia Bel, Carmen Machi i Roger Casamajor


El calafí Josep Maria Mestres, segon per l’esquerra, ahir
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Un títol que pren com a
referència els videojocs

Dispara / agafa tresor / repeteix
es va estrenar l'any 2007 al

Traverse Theater d'Edimburg. L’obra
era un encàrrec a Ravenhill sobre la
guerra contra el terror. El títol fa refe-
rència als videojocs que animen a dis-
parar, matar i seguir avançant. Segons
Casamajor, «en la vida real la guerra
també és imparable perquè s'ha con-
vertit en un negoci: una part del pla-
neta se’n beneficia i l’altra paga». 



LA CLAU

La música de Txaikovski, amb el
Trio en La Menor Op. 50, interpre-
tat per Guillamí Piano Trio, va in-
augurar diumenge el primer dels
concerts organitzats per l’Escola de
Música de Navàs, amb una bri-
llant execució dels solistes Mario-
na Tuset (violoncel), Pep Pérez
(piano) i Alfred Cots (violí), pro-
fessor a Navàs. Va ser un tast de mú-
sica expressiva i romàntica. El cicle
de concerts s’allargarà fins al juny.
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Navàs aplaudeix
Guillamí Piano Trio

MÚSICA

Divendres, a partir de les 18 h, ja
es podran comprar les entrades
(taquilla i Internet) per veure al
Kursaal el musical Grease, que ar-
riba en 7 funcions (de l’11 al 14 d’a-
bril), en la versió que Manu Guix
i Coco Comín van estrenar a Bar-
celona el 2011. El preu de les en-
trades serà de 44 €, excepte per a
la funció d’estrena de dijous i per
a la funció de les 16 h de diumen-
ge, que costaran 35 €.
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Divendres, a la venda les
entrades de «Grease»

ESCENA

IMATGE PROMOCIONAL ARXIU PARTICULAR


