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‘Barcelona’ omple         
i emociona a Vic
Vic Barcelona va omplir 
divendres de públic i emoci-
ons la sala gran de L’Atlàn-
tida. L’obra protagonitzada 
per Emma Vilarasau i Míri-
am Iscla (a la foto, amb Jordi 
Banacolocha) havia esgotat 
les entrades des de feia set-
manes. En una entrevista 
al 7 dies d’EL 9 TV, Míriam 
Iscla l’havia definida com 
“un ventall d’emocions” en 
què el públic va patint, rient 
i plorant amb els actors, una 
situació que a L’Atlàntida es 
va repetir. 

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

‘Coppélia’ a Vic, amb el Ballet de Cuba

Clàssic de la dansa

‘Coppélia’. Ballet Naci-
onal de Cuba. Direcció: 
Alicia Alonso. L’Atlànti-
da. Dissabte, 5 d’octubre.

Vic

Montserrat Rius

Una de les companyies de 
dansa més importants del 
món va aterrar, dissabte 
al vespre, a L’Atlàntida. El 
Ballet Nacional de Cuba 
presentava Coppélia, clàs-
sic entre els clàssics, una 
comèdia en dansa divertida 
i lleugera malgrat tenir una 
durada considerable. 

Basada en un conte d’E.T.A. 
Hoffman, llibret de Charles 
Nuitter i música de Leó Deli-
bes, l’obra és una esplèndida 
conjunció de dansa clàssica, 
popular i pantomima. L’ac-

ció transcorre en un poble 
de l’Europa central i és una 
història d’amor amb final 
feliç. Un triangle format pel 
jove Franz –Ernesto Álvarez, 
esplèndid en el seu paper–, 
enamorat de Swanilda 
–Sadaise Arencibia, senzi-
llament superba–, que fa un 
intent de flirteig amb la nina 
Coppélia, joguina predilecta 
del doctor Coppélius, crea-
dor d’autòmats, i somia a fer-
la viure. 

En tres actes es resol la 
història que acabarà, com no, 
amb casament i festa popular 
després d’un seguit d’embo-
lics. En el primer i tercer acte 
el cos de ball i els primers 
ballarins llueixen el seu art; 
en el segon, la primera balla-
rina n’és la protagonista, i en 
el tercer, embadaleixen les 
suspensions dels ballarins. 
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El cos de dansa del Ballet Nacional de Cuba a L’Atlàntida, en la representació del ballet ‘Coppélia’

Virtuoses piruetes i fouettés 
italianes per part de la balla-
rina, dolça i entremaliada en 
el seu paper; salts i exten-
sions on el ballarí delitava; 
un cos de ball que dominava 
l’espai escènic i força en els 

segons i segones ballarines. 
La coreografia d’Alicia Alon-
so, sobre l’original d’Arthur 
Saint-Léon i la versió de 
Marius Petipa, cuida la pan-
tomima. Tant, que és molt 
fàcil seguir, amb la música, 

els moviments del ballet. La 
llegendària ballarina i direc-
tora ha sabut impregnar d’un 
estil molt personal la for-
mació: transparència en els 
moviments, nitidesa, fins i 
tot un clar sentit de l’humor. 

Els actors de ‘9 maletes’, amb el públic

Hem estrenat diàleg

‘9 maletes’. Direcció: 
Joaquim Oristrell. Intèr-
prets: Mercè Sampietro 
i Eduard Iniesta. Teatre 
Cirvianum. Dissabte, 5 
d’octubre de 2013. 

Torelló

Carme Brugarola

El Cirvianum ha estrenat, 
amb la representació de 9 
maletes, un nou espai entre 
actors i públic: el diàleg, 
la conversa, la reflexió, la 
comunicació. Acabada la 
representació, els intèrprets 
surten i parlen amb la gent. 
Hi ha un moderador que guia 
la conversa distesa, entre-
tinguda, amena, educada i 
respectuosa.  

Davant de l’obra que s’ha 
vist, un relat amb tocs de 

thriller que fa de falca per 
introduir el pes del mun-
tatge: 20 cartes de perso-
natges que han deixat petja 
(polítics, actors, escriptors, 
assassins, dictadors, revoluci-
onaris), el públic adula actriu 
i músic per haver-nos fet sen-
tir aquesta veu de la diversi-
tat humana en un espectacle 
íntim, proper i distès. La 
música dibuixa una nota 
de color, de picardia en uns 
relats que sempre han estat 
tan personals com les cartes. 
La intimitat més fonda expo-
sada en un teatre, publicada 
per ser llegida. Com diria 
aquelles paraules l’actor que 
les escriu? Com és el moment 
que l’indueix a escriure-les? 
Mercè Sampietro ens en fa 
un relat lineal, ben inter-
pretat, dominant l’escena 
acompanyada del músic actor 
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Mercè Sampietro i Eduard Iniesta, en una escena de ‘9 maletes’, aquest dissabte al Teatre Cirvianum

que interioritza, amb notes 
els escrits d’alguns dels 20 
protagonistes. Ha estat una 
obra feta a la seva mida, amb 
la col·laboració excepcional 
del director, també cineasta  
i dramaturg del muntatge 

Joaquim Oristrell. L’excel-
lent actor músic Eduard 
Iniesta ens va fer notar el toc 
més cineasta que ells respi-
ren a l’obra: el tipus de guió, 
petits moments d’escenes 
que poden passar desaperce-

budes... Res és sobrer, l’esce-
nografia suggeridora dóna 
joc perquè músic i actriu es 
passegin en llibertat, enco-
manant-nos el seu plaer en el 
treball que estan fent. Tot el 
públic va agrair la seva feina.

El concert de Roger 
Usart i The Free Fall 
Band, suspès pel tall 
de llum a Torelló
Torelló El tall de corrent 
elèctric a Torelló per la tem-
pesta de divendres al vespre 
va obligar a suspendre el con-
cert que havien de protago-
nitzar, al Teatre Cirvianum, 
el grup The Free Fall Band 
i el cantautor manlleuenc 
Roger Usart. Les persones 
que havien adquirit entrades 
anticipades podran recupe-
rar-ne l’import a les mateixes 
taquilles. Encara no se sap 
si es podrà fer el concert en 
una nova data. 


