
EN LA PELL D’ERNESTO CARAVACA I D’AGUSTÍN MORILLO L’actor manresà Carles Gilabert serà un estricte i
inquietant inspector d’Hisenda; l’igualadí, un pobre «desgraciat» que es vol fer l’important amb una inspecció d’Hisenda.
Tot, en la nova comèdia del dramaturg francès Francis Veber, que avui comença les funcions prèvies a l’estrena, dilluns
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Ernesto Caravaca, inspector
d’Hisenda. Una mica el «dolent» de
la pel·lícula i l’alter ego de l’actor
manresà Carles Gilabert (1970).  I
el qui busca ser inspeccionat, Agus-
tín Morillo. Un pobre «desgraciat»
i el personatge de l’actor igualadí
David Fernández (1970) en la co-
mèdia Maldita fortuna que, diri-
gida per Paco Mir, s’estrenarà ofi-
cialment dilluns. Avui, però, co-
mença la tongada de funcions
prèvies al Teatre Apolo de Barce-
lona. Maldita fortuna, que arriba
per primer cop a l’estat, la signa el
dramaturg francès Francis Veber,
responsable d’El sopar dels idiotes. 

Explica Gilabert que Paco Mir
(amb qui el manresà ja va coinci-
dir a la sèrie Dinamita i en el film
Lo mejor que le puede pasar a un
cruasán) ja feia temps que anava
al darrere d’aquest muntatge que
Veber va estrenar el 2013 (Cher tré-
sor). I que ara ha arribat el moment
«de tirar-lo endavant». La comèdia,
bilingüe, la protagonitza David
Fernández (Chikilicuatre), que re-
peteix com a François Pignon  –el
protagonista de moltes de les
obres de Veber– després de portar-
lo a escena a El sopar dels idiotes. 

I tot comença amb aquest pobre
«desgraciat» –a la traducció, Agus-
tín Morillo– que està a l’atur, no té
res i es dedica a vigilar la imponent
casa del seu padrí, investigat per
Hisenda. Fart que ningú no se’l
prengui seriosament no se li acut
res millor que demanar que la
inspecció li facin a ell.  I aquí en-
tra en joc  Gilabert. Diu que, d’en-

trada, el seu personatge és el  «més
antipàtic, inquietant» però, també,
«molt divertit de fer». Un inspec-
tor d’Hisenda «amb fama de molt
perillós per als qui cometen de-
lictes fiscals». Molt recte, conven-
çut total «de la feina que fa» i amb
«força ironia». En definitiva, co-
mèdia pura i dura, «de traca i mo-
cador!». Segell Veber?. «I tant, tor-
na a fer diana» amb un text de per-
sonatges de carn i ossos i amb pro-

blemes quotidians. Però  perquè la
química entre els actors funcioni
i el text mantingui el ritme l’im-
portant és, subratlla Gilabert, ««res-
pectar el tempo de les rèpliques: si
t’encantes, et carregues el gag».   

Mir i companyia van «provar» la
comèdia al Teatre Sagarra de San-
ta Coloma de Gramenet en tres
funcions el cap de setmana passat.
I «la reacció del públic va ser molt
bona. Si la gent riu i aplaudeix en
una comèdia...». Amb moltes ga-
nes «d’estrenar oficialment», l’obra
s’instal·larà des d’avui al Teatre
Apolo i  fins al 6 d’abril. El que pas-
sarà després  (allargar temporada,
sortir de gira) dependrà, com sem-
pre, «del públic». 
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Paco Mir dirigeix Carles Gilabert i David
Fernández a la comèdia «Maldita fortuna»

El manresà i l’igualadí protagonitzen a l’Apolo l’estrena a l’estat del nou èxit de Francis Veber

DORY SONTHEIMER VA OMPLIR AHIR AL VESPRE LA SALA
D’ACTES DEL CASINO DE MANRESA. La barcelonina, autora de
Les set caixes (Angle/Circe), va explicar la història que ha donat
lloc a aquest llibre i que no és cap altra que la de seva família,
bona part de la qual va morir exterminada a les cambres de gas.
Sontheimer va descobrir-la quan l’any 2002, després de morir la
seva mare, va trobar set caixes a l’entresolat de la seva habitació
de soltera, amb documents, retrats i cartes que no havia vist mai.
L’únic que li havien explicat els seus pares quan va fer 18 anys era
el seu origen, jueu. Sontheimer va acabar el relat ovacionada.



Dory Sontheimer emociona
i omple el Casino amb la
història de «Les set caixes»

MIREIA ARSO

L'exposició El Llapis més esmo-
lat. El procés creatiu de Manel
Fontdevila, l'acuditaire irreverent,
que es pot visitar  fins al 31 de març
a Manresa, a la seu de la Demar-
cació Catalunya Central del
Col·legi de Periodistes (Plana de
l’Om, 6, 1er), viatjarà a l’abril al
Col·legi de Periodistes de Barce-
lona.
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L’exposició de Manel
Fontdevila viatjarà
l’abril a Barcelona

DIBUIX

Carles Gilabert i David Fernández en una escena del muntatge

VANIA PRODUCCIONS

DE L’11 DE MARÇ AL 6 D’ABRIL 
Teatre Apolo. Carles Gilabert i

David Fernández ja havien coincidit
fent monòlegs a Castelldefels. Però
amb la resta del repartiment, el
manresà comparteix per primer cop
escenari: Marta Capel, Susanna
Garachana, Anna Gras-Carreño, Pep
Miràs i Toni Sevilla. 



Quatre projectes més en cartera
A banda de Maldita fortuna, Gi-
labert té entre mans altres

projectes: el final del rodatge de la
websèrie La casta (que és previst
que s’estreni al setembre); el nou es-
pectacle de Parking Shakespeare i
una producció amb la Sala Muntaner.
Així mateix, l’actor vol recuperar el
maig Paisaje sin casas, de Pablo Ley,
que la Virgueria va estrenar el 2012.



LA CLAU

El repartiment el completen
Pep Miràs, Toni Sevilla, Marta
Capel, Susanna Garachana i
Anna Gras-Carreño

La memòria de les arts efímeres.
Documentar el passat per construir
el futur de les arts escèniques és el
títol de l’exposició que s’inaugura
avui, a les 8 del vespre, a l’Espai
Plana de l’Om. La mostra itinerant,
impulsada per l’Institut del Teatre
es podrà veure a Manresa fins el 23
de març, ensenya a través de dife-
rents plaons de fotografies el fons
que el Museu de les Arts Escèni-
ques i Centre de Documentació
(MAE) ha acumulat des de la seva
creació, l’any 1923, a partir d’ad-
quisicions i de donacions de dife-
rents col∙leccions d’institucions i
particulars. 
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Mostra del fons
del Museu de les
Arts Escèniques, 
a Manresa

Pep Espelt i Primo Gabbiano
(Antonio Clavijo), del berguedà
Konvent, formaran part de l’equip
performàntic del director Albert
Serra i Jordi Valls (Vagina Denta-
ta) a Singularity, que tindrà lloc di-
vendres a la Tate Modern de Lon-
dres. La galeria organitza des d’a-
vui fins al 20 de març el cicle  «Al-
bert Serra: Divine Visionaires and
Holy Fools», comissariat per Geor-
ge Clark i Andrea Lissoni, i que ofe-
rirà un recorregut per l’obra del
creador català. Singularityés el tre-
ball més recent de Serra i el que re-
presentarà Catalunya a la Biennal
d’Art de Venència, el proper de
maig. El cicle s’obre avui amb His-
tòria de la meva mort. També es
projectaran Honor de cavalleria,  El
cant dels ocells i El senyor ha fet en
mi meravelles.

REDACCIÓ | MANRESA

Pep Espelt i Primo
Gabbiano, en
l’equip de Serra
a la Tate Modern


