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CULTURES 

Mentre mig país estava pen-
dent del televisor, on vint-i-dos ho-
mes empaitaven una pilota amb
cridòria de fons, a la Sala Petita del
Kursaal un artista feia malabars
amb música de Chopin. Futbol
versus cultura. En aquesta dico-
tomia es devien trobar dissabte a
la tarda algunes famílies manre-
sanes que tenien previst anar al
teatre. I és que a la mateixa hora del
clàssic Madrid-Barça, el cicle per

a públic familiar Imagina’t pro-
gramava l’espectacle The vals pa-
per, una estrena del sallentí Moi
Jordana. El resultat final va ser
menys de mitja sala plena. El del
Bernabéu ja és més que sabut.

«Quin nom més estrany», va
exclamar un menut en sentir el
nom Moijail Jordanov, el principal
protagonista de la funció. Aquest
prestigiós acordionista va intentar
oferir un concert, però diversos in-
convenients van complicar la seva
missió. El teatre de gest, el joc en-
tre la gravetat i l’equilibri, i els
malabars amb materials poc ha-
bituals (acompanyats de les ex-
clamacions d’admiració dels més
petits) van tenyir de bon humor
aquest espectacle de circ d’autor en
el qual el públic va tenir una par-
ticipació destacada. Almenys, ells
van sortir més contents que els del
futbol.

DAMIÀ VICENS | MANRESA

L’estrena del muntatge
de Moi Jordana, a Imagina’t,
va coincidir fatídicament
amb el Madrid-Barça



Vint-i-dos homes darrere
d’una pilota versus un
malabarista ballant Chopin

CrònicaTIMÓ D’ATENES
COMPANYIA LA BRUTAL. Autor:

William Shakespeare. Direcció: David
Selvas. Intèrprets: Julio Manrique, Marta
Marco, Mireia Aixalà, Òscar Rabadan,
Fèlix Pons, Albert Ribalta, Jordi Rico i
Enric Auquer. � DIES:  diumenge, 26
d’octubre. Teatre Kursaal. Manresa.

i diem que Shakespeare
és un autor contempora-
ni no descobrim res de

nou però l’encert precís en la dar-
rera versió escènica de Timó d’A-
tenes fa que aquesta definició ad-
quireixi tot el seu sentit; i és que,
malauradament, una obra escrita
entre el 1607 i 1608, esdevingui, en
la seva translació a l’època mo-
derna, un exercici orgànic con-
temporani i de rabiosa actuali-
tat... ja ho diu tot.

Julio Manrique encapçala el re-
partiment d’aquesta aposta escè-
nica de la mà de David Selvas
(present a la funció de diumenge)
i acompanyat de Marta Marco,
Fèlix Pons, Mireia Aixalà, Jordi
Rico, el sallentí Albert Ribalta, Òs-
car Rabadan i Enric Auquer. Timó,
prohom, respectat i considerat
personatge de la societat atenen-
ca, és un ésser abocat a l’altruisme,
generós, honrat, bondadós... ínte-
gre. Però tot el que posseeix  està
a l’absolut servei de les rèmores,
paràsits carronyers que Timó, amb
absoluta ceguesa, innocència i in-
consciència, anomena amics. Els
béns materials de Timó no signi-
fiquen res ni tenen valor si no són

en benefici d’aquell que necessiti
la seva mà, un esperit lliure al
qual la satisfacció de l’aparent de-
vota amistat no li permet veure
més enllà. Però la incorruptibilitat
de Timó i el seu caràcter despreo-
cupat l’han portat a la ruïna i els
deutes s’acumulen. Quan més ne-
cessitat té de les seves amistats, les
màscares cauen i fan aflorar la
seva autèntica naturalesa: gasius
sense escrúpols i interessats adu-
ladors que s’allunyen d’ell, sense
considerar els favors pretèrits. La

desgràcia, però, fa eixir l’autèntica
dimensió de Timó, i malgrat es-
devenir, a consideració aliena, un
vagabund, un expatriat i desterrat,
el personatge brilla per la seva
naturalesa per íntegre, inamovible,
lúcid. En realitat, els seus béns
materials enterbolien la seva au-
tenticitat.

I aquest element és el més fas-
cinant i atraient en aquesta darrera
versió de la peça del bard anglès;
han estat tants els estudis, minu-
cioses analítiques i autòpsies sobre
la dramatúrgia i els personatges
shakespearians que moltes vega-
des arriben muntatges on només
es plasma aquest resultat final de
l’estudi, l’arquetip  i el que se’n re-
queriria. Però la versió de David
Selvas humanitza el personatge,
interpretat per un esplèndid  Julio
Manrique: matisat, poderós, fràgil,
dèbil, revigoritzat, lúcid, humà,
és a dir, amb tot el compendi de
virtuts, defectes i debilitats. Una
història, la de Timó, però, con-
demnada a repetir-se.
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UN SHAKESPEARE BRILLANT
David Selvas signa la direcció de «Timó d’Atenes» amb un protagonista en autèntic
estat de gràcia i en una versió que s’allunya de l’arquetip per humanitzar el personatge 

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Un esplèndid Julio Manrique protagonitza «Timó d’Atenes»

FELIPE MENA/LA BRUTAL

Concert de papers i caramels
Seria desitjable posar punt fi-
nal al concert de papers i cara-

mels que alguns espectadors, en
funcions com diumenge a la tarda,
fan circular com si estiguessin a la
butaca de casa seva en lloc de ser en
un teatre; això, i la xerrameca. Si no
agrada l’obra, un s’aixeca i se’n va. 



LA PUNXA

Moi Jordana va estrenar espectacle al cicle d’Imagina’t, dissabte
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