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xò m’ho fa fàcil com a director”.
També comenta que li agradaria se-
guir amb l’obra, però alhora és cons-
cient de les dificultats del moment
per al teatre i per a tot, i no s’atre-
veix a preveure el seu pròxim pas.
“També podríem traduir-la al cas-
tellà i dur-la fora”, planteja com a
possibilitat Campillo.

Apunta Teatre no vol parar, tot i
els problemes per tirar endavant
projectes: “Que no ens retallin les
ganes de fer teatre”. I ja fa temps
que van fent, i com a projectes de fu-
tur hi ha una obra contextualitzada
en el període de la Guerra Civil. La
seva aposta és sembrar per més en-
davant poder recollir.e

Joan Pera és Joan Capri
FESTA MAJOR DE CAPELLADES
Avui a les 22 h

AGENDA

Joan Pera deixa el Teatre
Condal de Barcelona per
anar-se’n a fer riure de gira
per festes majors amb la seva
reencarnació de Joan Capri.

Rosario
FESTIVAL DE CAP ROIG
Avui a les 22 h

Arriba al festival empordanès
l’essència llatina i flamenca
de l’estrella dels escenaris,
amb totes les seves combina-
cions amb altres músiques.

64a fira del cop d’ull
FESTES D’AGOST DE BANYOLES
16 d’agost

Fira de compra, venda i inter-
canvi d’objectes de col·leccio-
nisme. De les 10 del matí a les
2 de la tarda al passeig Dal-
mau de Banyoles.

Festival d’havaneres
FIRAMAR
18 d’agost

Sant Pol de Mar presenta el de-
sè festival d’havaneres, amb
les actuacions d’Els Pescadors
de l’Escala, Barca de Mitjana i
Els Cremats. El preu és de 5 €.

Mirar-se la parella amb humor

ció”, comenta Ivan Campillo, autor
de l’obra: a més de dirigir-la, també
n’és un dels protagonistes.

Molta feina i en equip
I és que els Apunta Teatre s’ho fan
tot ells: a banda d’Ivan Campillo,
Ramon Godino no només fa d’actor
sinó que també s’encarrega de tas-
ques de producció, i Joan Sureda a
vegades fa algun apunt de grafisme.
“És un projecte nostre, sabem el que
volem fer, treballem molt bé en
equip i tenim molt bona relació”, ex-
plica Campillo, que confessa sentir-
se a gust compaginant les diferents
tasques: “Jo m’imagino la posada en
escena de l’obra mentre l’escric i ai-

Godino i Campillo parlen i parlen de les seves relacions sentimentals en escena. APUNTA TEATRE

Comèdia
Els Apunta
Teatre fan
una comèdia
fresca i
divertida, per
passar-ho bé
aquest estiu

La cançó d’autor
se’n va a Camallera

concerts al llarg de tota una setma-
na. L’encarregat d’inaugurar la cita
anual és Cesk Freixas, que aquesta
nit, a partir de les 22 h, presentarà el
seu quart disc, Tocats pel foc. L’en-
demà, Dani Flaco repassarà el seu
repertori sense banda.

Una edició amb gust valencià
A partir de divendres, la presència
valenciana serà dominant a la quar-
ta edició de la cita musical altem-
pordanesa. Feliu Ventura passejarà
les seves últimes composicions,
aplegades al disc Música i lletra, on

es despulla de tot artifici i prova
d’anar fins a l’essència de la seva
creativitat. Dissabte, Joan Amèric,
que l’any 2008 va trencar un silen-
ci de més d’una dècada amb el disc
Obert, i que recentment ha publicat
el directe Joan Amèric al Barna-
Sants, oferirà el seu repertori íntim
i orientat a un públic eminentment
adult. VerdCel, que combina sons
mediterranis i compromís líric, tan-
carà el Camallera Cançó d’Autor
2012 dimarts que ve, 21 d’agost.
Abans, el barceloní Enric Hernàez
haurà repassat les seves tres dèca-
des a dalt dels escenaris (19 d’agost)
i les germanes Helena i Àngels Al-
tés, que tot just preparen Callejeras,
el primer disc del seu grup, Más Va-
le Tarde Ke Nunca, combinaran
pop, ska i rumba.e

Cesk Freixas, que acaba de publicar el seu quart disc,
obrirà el Camallera Cançó d’Autor 2012. XAVIER BERTRAL

Tu digues que l’estimes
TEATRE GAUDÍ
Del 3 d’agost al 30 de setembre

El 23è cicle Música als Castells porta avui als castells
d’Arbeca i de l’Albi (a les Garrigues) dos concerts que
els donaran vida. El d’Arbeca presentarà peces amoro-
ses amb la soprano Kim Young-Hee, i el de l’Albi tindrà
una sessió de jazz amb la Jove Dixieland Band.

MÚSICA ALS CASTELLS

En Directe

Els murs del monestir de Poblet acolliran avui el mes-
tre de la música medieval Jordi Savall, amb el conjunt
de cambra Hespèrion XXI. Amb el programa L’Europa
medieval es commemorarà el 40è aniversari de la Con-
venció del Patrimoni de la Unesco.

JORDI SAVALL A POBLET

CAMALLERA CANÇÓ D’AUTOR 2012
Del 15 al 21 d’agost
(Cada concert, 5€; l’abonament, 20 €)

JORDI NOPCA

L’any 2009 el festival
BarnaSants prorroga-
va la seva presència
hivernal amb la crea-
ció del Camallera

Cançó d’Autor. Tres anys després, el
festival celebra la quarta edició amb
una programació que presentarà set

ROGER ROSICH

Al’inici de Tu digues que
l’estimes, l’actor Joan
Sureda explica al públic
que tot és per riure, per
distreure’s una estona, i

després de fer el seu paper d’amant
espavilat, al final de l’obra, torna al
monòleg i diu que “o potser no”, és a
dir, les reflexions que cadascú les fa-
ci a casa seva.

Apunta Teatre és una compa-
nyia petita però valenta, i aquest
estiu ha pensat en la gent que es
queda a la ciutat de Barcelona, per-
què els toca treballar o perquè no
es poden permetre marxar de va-
cances. Per això, l’obra que repre-
senten al Teatre Gaudí és una co-
mèdia fresca, una comèdia per eva-
dir-se mentre dura la representa-
ció. I res més, a Tu digues que
l’estimes no hi trobaran grans i pro-
fundes reflexions sobre el complex
món de la parella.

Com en pràcticament totes les
comèdies vodevilesques, l’especta-
dor troba que el món de la parella és
posat en problemes i en situacions
delirants. En aquest cas el conflic-
te és entre dues parelles, una de ca-
sada des de fa anys i una altra que fa
passos cap a l’altar. L’una al costat
de l’altra i cadascuna amb els seus
problemes entrecreuats.

L’aposta té el resultat esperat, la
gent entén la voluntat de l’obra. “Els
espectadors vénen a passar-s’ho bé
i riuen de l’inici al final de l’actua-


