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El monòleg teatral en què l’actor
manresà Pep Garcia-Pascual in-
terpreta el personatge de Pep Gu-
ardiola es representarà per primer
cop a Catalunya el dimarts 29
d’octubre a Esparreguera dins el
Festival Lola. Les funcions, que tin-
dran lloc a les 17 i les 21 h, a l’es-
cenari del Patronat Parroquial, es
faran en anglès, tot i que en la se-
gona de les dues sessions hi hau-
rà el suport de la sobretitulació en
català.

Pep Talk és el títol d’un espec-
tacle d’una hora de durada que
presenta al públic una hipotètica
conferència de Guardiola davant
d’un auditori d’alts directius d’em-
presa per parlar de les claus del
triomfant model Barça –idiosin-
cràsia catalana inclosa– i la seva
aplicació  en el món dels negocis.
Garcia-Pascual encarna el reco-
negut futbolista i tècnic català en
un muntatge que fins ara només
s’ha vist a Dublín (Irlanda), el mes
de juny passat, i Nova York (Estats
Units), a final d’agost.

La gènesi de l’espectacle –escrit
per Alberto Ramos i traduït a l’an-
glès per la manresana Sílvia San-
feliu, i dirigit per Iban Beltran– es
troba precisament a Esparregue-
ra. El grup va preparar el muntat-
ge al Teatret de la localitat del
Baix Llobregat Nord i va convidar
els amfitrions a una sessió priva-
da després de la qual Carme Pal-
tor, l’organitzadora del Festival
Lola d’arts escèniques que se ce-
lebra en diferents localitats de la
comarca, va expressar el seu desig
de programar-me una funció.

«Vam veure que el text és molt
interessant i que nosaltres hi ha-
víem de donar suport», va apun-
tar ahir Paltor en conversa amb
aquest diari. Davant la possibilitat
que aquest desig es convertís en
l’estrena de la peça en català, el fes-
tival va demanar que volia la ver-
sió en anglès, ja que és la llengua
en què s’ha creat.

La funció de les 17 h estarà
adreçada a escoles d’anglès i alum-
nes de batxillerat, i la de les 9 del
vespre serà oberta a tothom, amb
les entrades a un preu de 10 euros
i sobretitulació en català per poder
seguir el text.
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Esparreguera viurà el dia 29 d’octubre
l’estrena catalana de l’obra «Pep Talk»
El muntatge en què Garcia-Pascual fa de Pep Guardiola es veurà dos cops dins el Festival Lola

EL MODEL BARÇA El teatre i el futbol es reconcilien en l’espectacle que recrea una xerrada de l’entrenador de
futbol Pep Guardiola davant d’un grup de directius. El muntatge de factura manresana s’ha representat fins ara en
anglès i fora de Catalunya. El Festival Lola n’acollirà a final de mes les dues primeres funcions en territori nacional 
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ls aeroports són uns esce-
naris fascinants des dels
quals contemplar l’es-

pectacle de la vida pot esdevenir
una vivència dramàtica –com en la
Cosmètica de l’enemic, actualment
en cartell a la Sala Muntaner– o
una comèdia que voreja l’absurd
com a la peça que ocupa la fran-
ja nocturna dels divendres d’a-
quest mes d’octubre a la sala Por-
ta4. L’espera sempre feixuga de
l’hora d’embarcar es converteix a
Falses aparences en un instant
suspès en el temps en què dos per-
sonatges creuen les seves vides,
presumptament a l’atzar, i les em-
boliquen fins al desconcert.

La història arrenca quan un
home interpel·la una dona tot fent
estona abans d’agafar l’avió. No
sembla que vulgui res més que
una estona de conversa per apla-
car l’avorriment, però el text juga
des de pràcticament el primer
minut a descol·locar l’espectador.
Un aire de confusió s’apodera de
l’escena i successius efectes nar-
ratius contribueixen a enteranyi-
nar qualsevol seguretat que l’es-
pectador pugui haver-se creat so-
bre la identitat dels dos perso-
natges.

Falses aparences parla des del tí-
tol de la necessitat de gratar la su-
perfície per copsar la complexitat
de la vida. L’home i la dona gene-
ren discurs i aspiren a convertir-lo
en veritat. Però res és el que sem-
bla en aquesta comèdia que plan-
teja la dificultat de conèixer l’altre,
de poder-lo assimilar perquè els
relats que formen sobre nosaltres
mateixos no són cap garantia. He-
lena Pariente i Jordi Gispert me-
taforitzen en les seves encarna-
cions teatrals un cert sentit lúdic de
l’existència: qui som realment?
Com volem que ens vegin?

Porta4 ofereix durant el mes
d’octubre diversos espectacles que
es representen un cop a la setma-
na, en la franja que va del diven-
dres al diumenge. La sala de Grà-
cia comença la temporada refer-
mant la seva independència.
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Pep Talk és des del primer dia
un projecte predestinat a trepit-
jar els escenaris de Catalunya
en la llengua del país, tot i ser es-
crita originalment per al públic
anglosaxó. L’actor Pep Garcia-
Pascual, principal responsable
d’altres projectes teatrals com
Pàrking Shakespeare, va avançar
ahir que l’estrena en català se-

gurament tindrà lloc al Kursaal
de Manresa al gener o al febrer de
l’any vinent. «Ambdues parts te-
nim les millors intencions», va
afirmar l’intèrpret.

La companyia que produeix el
muntatge, Laiogurt, confiava que
el debut en català tindria lloc pels
volts de Nadal en un teatre de
Barcelona, però les gestions final-
ment no van fructificar.
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El Kursaal té tots els números
per a la primera funció en català

El Festival Europeu de Cinema
per a Televisió, el popular Zoom
d’Igualada, reconeixerà la trajec-
tòria professional de Josep Maria
Bachs (Barcelona, 1944) amb la

concessió del premi Tu ets la tele.
L’onzena edició del certamen se
celebrarà del 27 de novembre a l’1
de desembre a la capital de l’Ano-
ia, essent l’únic de l’estat dedicat al
cinema per a televisió que es fa ar-
reu del continent europeu.

La cinta Un berenar a Ginebra
que dirigeix Ventura Pons com-
petirà amb set propostes més en la
categoria de Millor Telefilm, es-
collides entre una trentena d’as-
pirants. El reconegut cineasta ca-

talà rivalitzarà amb Vicente Ferrer,
d’Agustín Crespi, 100 maneres de
menjar-se un ou, de Rafa Monte-
sinos, i Cenizas, de Llorenç Casta-
ñer, a més de tres produccions
alemanyes i una francesa.

En la categoria de Millor Mini
Sèrie hi haurà Descalç sobre la
terra vermella, d’Oriol Ferrer, ba-
sada en la vida del bisbe Pere Ca-
saldàliga, i Salaó, de Jesús Font.

Un dels atractius del Zoom és la
projecció en exclusiva de sèries

que encara no s’han vist en el cir-
cuit televisiu comercial. Durant
la celebració de l’edició d’engua-
ny, els espectadors podran gaudir
dels primers capítols d’El tiempo
entre costuras, que es basa en la no-
vel·la de María Dueñas i està in-
terpretada per Adriana Ugarte, i
Galerías Velvet, que protagonitzen
Miguel Ángel Silvestre i Paula E-
chevarría. El festival també dedi-
ca enguany un espai a les websè-
ries que es poden veure a Internet.
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El Zoom d’Igualada reconeixerà Josep Maria Bachs
El festival projectarà a

concurs telefilms de Rafa
Montesinos, Ventura Pons i
Oriol Ferrer, entre d’altres



Pep Garcia-Pascual ja ha fet de Guardiola en escenaris de Dublín i Nova York
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