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CULTURES 

LE LLAMAN COPLA
Direcció i dramatúrgia: Marc Vilavella.

Direcció musical: Marc Sambola.
Intèrprets: Èlia Corral, Gracia Fernández,
Nacho Melús, Ona Pla, Marc Vilavella i
Víctor Arbelo i Patrícia Pisal (covers).
Músics: Gerard Alonso (piano), Oriol Mula
(flauta) i Laia Martí (viola). � DIES: fins
al 29 de setembre. Divendres i
dissabte, 22.30 h; diumenge, 18 h.
Teatre Gaudí. Carrer Sant Antoni Maria
Claret, 120. Barcelona. www.teatre
gaudibarcelona.com.  � PREUS: 20
euros. Taquilles i ticketmaster.com.

a televisió autonòmica
andalusa emet cada dis-
sabte a la nit un programa

d’èxit que porta per títol Se llama
copla. Tres paraules precises que
reivindiquen un gènere que, nas-
cut durant el franquisme i conver-
tit en símbol d’espanyolitat, man-
té intactes les seves essències i el
fervor popular. Un grup de catalans
agrupats a la companyia La Barni
Teatre fa la seva particular aposta
per aquesta música amb l’espec-
tacle Le llaman copla, on inter-
preten peces immortals com Pena,
penita, pena i La bien pagá des de
la puresa ben entesa: respectant-ne
la identitat i fent-les sonar con-
temporànies.

Cinc cantants bregats en el tea-
tre musical i un trio instrumental en
directe executen el tercer projecte
d’una companyia que ja des del
primer dia, amb un espectacle de-
dicat al cantant Miguel Molina, va
deixar clares les seves intencions.
Le llaman copla és una meravella
de petit format i grans assoliments
bastida amb una escenografia mí-

nima de cadires i una catifa. Les lle-
tres de la copla parlen de passions
arrauxades que es desborden, d’a-
mors impossibles i desamors trà-
gics, de fidelitats malaltisses i tra-
ïcions feridores. Interpretacions
com la que l’actriu igualadina Èlia
Corral fa d’un clàssic com Pena, pe-
nita, pena contribueixen a enaltir
la valoració d’un muntatge ple de
passatges memorables.

En contrast amb el daltabaix
emocional de les històries narra-
des, el públic també respira alleu-
gerit amb temes comLa vaselina,
un còctel de frases amb doble in-
tenció que a través de Gràcia Fer-
nández es converteix en una delí-
cia. Però és gràcies a la solidesa del
conjunt que la proposta brilla amb
intensitat. Va néixer al Teatro Fer-
nán Gómez de Madrid i va passar
pel Versus de Barcelona. Ara fa
estada al Gaudí i té tots els núme-
ros per perdurar. El contrari seria
imperdonable.
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LA ‘COPLA’ LLUEIX LES MILLORS GALES

Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

La producció teatral cent per
cent manresana de K.L. Reich,
que es va estrenar l’abril al teatre
Kursaal, es podrà veure el proper
dimarts, 1 d’octubre (21 h), al nou
centre cultural El Born de Barce-
lona, que va obrir portes amb mo-
tiu de la Diada. Les entrades per as-
sistir a aquest espectacle costen  5
euros i ja són a la venda. 
K.L.Reich és l’obra més cone-

guda del manresà Joaquim Amat-
Piniella, en la qual novel·la la seva
experiència als camps de con-
centració nazis. Ivan Padilla va
rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de
Manresa, organitzador del cen-
tenari del naixement de l’escriptor,
per portar-ne a escena una versió
teatral i l’adaptació de l’actor, di-

rector i dramaturg manresà bate-
ga en la línia prima i capriciosa que
separava la vida de la mort per als
presoners de l’Alemanya nazi.
Aquesta proposta, que es va es-
trenar amb dues funcions a la
Sala Petita del Kursaal (i dues més
per a públic escolar), és la que en-
cetarà la programació cultural or-
dinària del nou equipament bar-
celoní. S’escenificarà a la sala Fran-
cesc Moragues.

En l’adaptació de la novel·la al
teatre, Padilla va reduir de dotze a
tres els personatges: l’Emili és l’al-
ter ego de l’escriptor i l’interpreta
Dani Ledesma; i els seus dos amics
són l’August (a càrrec d’Àlex Guix)
i el Francesc (que encarna el ma-
teix Padilla). Completa el reparti-
ment Laia Oliveras, que dobla pa-
per com a  narradora radiofònica
i com a representant de l’Alemanya
que va escampar el terror pel con-
tinent. L’obra també inclou l’a-
portació musical del pianista Fer-
ran Barrios, compositor de la par-
titura original.

REDACCIÓ | MANRESA

L’adaptació teatral de la
novel·la d’Amat-Piniella es
representarà l’1 d’octubre 
al nou centre cultural



El Born de Barcelona ja ven
les entrades de la versió
manresana de «K.L. Reich»

Breus REGIÓ7

El Centre Cultural el Casino de
Manresa acollirà quatre xerrades
a càrrec de destacats ponents del
món educatiu en el marc del ter-
cer cicle del programa Pessics de
Saviesa, que aquest cop proposa
un debat a l’entorn de l’educació,
els seus valors i els possibles mo-
dels. La primera conferència, amb
el títol Participar. Escoltar l’altre
més enllà del que diu, tindrà lloc
demà (19.30 h) i anirà a càrrec del
mestre Jaume Cela i de l’escriptor
Juli Palau. El projecte, impulsat per
la regidoria de Cultura, és coordi-
nat pel Grup de Professors de Fi-
losofia, amb altres entitats.

REDACCIÓ | MANRESA

L’educació centra el
tercer cicle de
Pessics de saviesa

FILOSOFIA

Jaume Farguell, exalcalde de
Berga i ara president Òmnium
Berguedà i del Casal d’Europa de
Berga, pronunciarà avui (20 h)
una conferència al Centre Cultu-
ral el Casino de Manresa sobre la
Grècia catalana del segle XIV. En
l’acte organitzat per Òmnium Ba-
ges, Farguell farà un recorregut a
través de la imatge i de la crònica
sobre el que fou i el que avui res-
ta de l’aventura dels almogàvers.

REDACCIÓ | MANRESA

Jaume Farguell parla a
Manresa sobre la
Grècia catalana del XIV

HISTÒRIA

L’obra, dirigida i adaptada per Ivan Padilla, es va estrenar l’abril al Kursaal

ARXIU/EUDALD REDÓ

Música contra l’oblit. Amb
aquesta intenció, Francesc Ribera
Titot i David Rosell inicien avui una
gira de tres concerts al Líban. Els
dos integrants de Brams oferiran
les seves cançons als refugiats pa-
lestins que viuen als camps de
Bourj al Barajneh, a Beirut; Bourj
el Shamali, a Tir; i a l’escola de la
UNRWA (Agència de Nacions Uni-
des pels Refugiats Palestins) del
camp de Xatila, també a Beirut. 

Dels tres concerts, un és al
camp de Xatila, lloc on el 1982 hi
va haver l’assassinat de cente-
nars de civils a mans d’una milí-
cia libanesa. Com ha influït
aquesta matança en la seva elec-
ció? 

Per a nosaltres actuar a Xatila té
un significat especial, però real-
ment no hem escollit els camps on
fem els concerts. Ens hem deixat
aconsellar per la gent d’allà. S’han
de tenir en compte diversos fac-
tors. Per exemple, un dels concerts
previstos inicialment es va anul·lar
per motius de seguretat. 

Amb quina finalitat fan la mi-
nigira? 

L’objectiu del viatge és doble.
Per una banda, aprendre coses.
Crec que l’experiència representarà
un creixement personal com ho

van ser les nostres estades a Nica-
ragua, Veneçuela o Bòsnia. I, per
altra banda, volem que vegin que,
des d’altres punts del món, tenim
present la seva situació i ens soli-
daritzem amb ells. 

Creu, doncs, que els refugiats
palestins viuen i pateixen l’oblit
del món occidental?

Sens dubte. Amb aquesta gira
tenim l’oportunitat de conèixer
una situació i una realitat molt
dura, de la qual els informatius
parlen molt poc, i després poder-
ho explicar i fer-ne difusió.   

Quina rebuda esperen?
No sabem com ens rebran, però

suposo que estaran contents que
algú pensi en ells. 

Les lletres de les seves can-
çons no tenen a veure amb el con-
text que visitaran. Amb quin re-
pertori viatgen?

Seran cançons acústiques que
conviden a l’esperança i no a la
desesperació. Volem encomanar
un estat d’ànim optimista. Abans
de les cançons, com a prèvia, farem
una explicació a través d’un intèr-
pret. Les cançons, òbviament, es-
tan descontextualitzades. 

I el cost de la gira?
És una ruta cara, però no fem tu-

risme pagat. No tenim cap sub-
venció, ni l’hem demanat. Cre-
iem que, si hi ha diners, val més
destinar-los a donar aliments a la
gent d’allà i no pas a ajudar-nos en
el cost del viatge. Sí que hem arri-
bat a acords amb alguns casals ca-
talans, que ens ajuden a pagar
part de les despeses a canvi d’ac-
tuacions. 

Simultàniament, preparen un
nou disc. A l’abril ja en van avan-
çar dues cançons. Quan estarà
llest definitivament i com serà?

Ens agradaria treure’l el febrer o
el març, però tampoc tenim pres-
sa. És un disc molt de Brams. No
trenca amb el que el grup ha fet
fins ara. Seria absurd reinventar
Brams a hores d’ara. Hi haurà dot-
ze o catorze cançons i quan esti-
guin totes, hi posarem títol. 

MARC SANTANDREU | BERGA
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Entrevista Francesc Ribera ‘Titot’
Cantant del grup Brams. El líder de la formació berguedana viatja a l’Orient Mitjà per
oferir música solidària mentre està preparant un nou disc que apareixerà l’any que ve  

«Portem al Líban un crit contra
la desesperació i la injustícia»
Titot i David Rosell, integrants de Brams, comencen avui una

minigira de tres concerts acústics a camps de refugiats palestins 


El líder de Brams, Francesc Ribera 

ARXIU/ DAMIÀ VICENS


