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CULTURES 

iMe
Direcció i dramatúrgia: Roc Esquius.

Intèrprets: Isidre Montserrat (Ambre),
Mireia Pàmies (Beta), Núria Deulofeu
(Cala) i Bernat Mestre (David). Producció
i comunicació: Anna Juncadella.
Escenografia i estilisme: Muntsa
Codina. Dissabte, 9 de maig. Teatre
del Foment Cultural de Súria.

arxes socials, correu di-
gital, videoconferències,
compres virtuals, missat-

geria instantània, streaming... Es-
tan a l’ordre del dia i, certament,

també saben arribar a l’escenari.
Dara, una companyia de nova for-
nada encapçalada pel surienc Roc
Esquius com a director i drama-
turg, va presentar el passat cap de
setmana al teatre del Foment de
Súria iMe, després d’un periple de
funcions que aterraran finalment
per fer estada a Barcelona.

L’era de la comunicació, la im-
mediatesa i la digitalització ha en-
vaït els nostres dies i el punt de par-
tida del muntatge d’Esquius és
aquest, però ben tocat de ficció i
bones dosis d’humor. Una hipo-
tètica societat ja no requereix de te-
lèfons intel·ligents, ni tauletes ni or-
dinadors sinó que un sistema que
s’integra a la persona abans dels
dotze anys, l’iMe, és qui es fa càr-
rec de tot: compres, estudis, mú-
sica, viatges i, el més important, les
relacions i la comunicació amb

l’entorn propi. Però un dia el sis-
tema s’apaga i els seus protago-
nistes han de replantejar-se la
seva vida i l’entorn que fins ara ha-
vien conegut.

És interessant l’exercici escè-
nic d’iMe en el desenvolupament
narratiu del muntatge. Hi ha un in-
evitable però evident punt dema-
gògic; ara bé, per damunt de tot,
sobresurt la construcció d’una di-
vertida ficció sobre una realitat
quotidiana coneguda i propera. No
és una aportació reflexiva (tot i que
de manera innata la conté) al can-
vi de paradigma en les noves for-
mes de comunicació, interrela-
ció, gairebé sociabilització sinó
que la base és una ficció ben ar-
ranjada i ben conduïda pels seus
protagonistes. Algun dels perso-
natges no resulta ben perfilat i
pot esdevenir contradictori, però
el missatge, l’intent de canvi, que-
da ben definit i se’n pot gaudir a
través dels personatges interpretats
per Mireia Pàmies i Isidre Mont-
serrat. Tot i que la bona feina és
conjunta i ben engranada.

iMe és un muntatge senzill però
ben apuntat i resolt amb una jove
companyia que apunta bones ma-
neres.
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LA COMUNICACIÓ DEL
FUTUR VISTA AMB HUMOR

«iMe», la primera obra de la companyia Dara, parteix de les noves formes de comunicació digital

MIREIA ARSO

#CORBACHO 5G
Interpretació: Jose Corbacho.

Diumenge, 10 de maig. Teatre Casal
Cultural de Sant Fruitós de Bages.

ra és conegut com a xòu-
man, jurat de concursos
de talents, director tele-

visiu i cinematogràfic. És un per-
fil ben complet però l’actor, direc-
tor i escriptor José Corbacho sem-
pre troba temps per tornar als
seus orígens, el teatre. Històric
membre de la companyia catala-
na La Cubana, amb les hilarants
Cubanades a la carta, Cómeme el
coco negro o Cegada de amor; i
també actor del muntatge coral 5
hombres.com, que ha anat com-
binant amb les diferents incur-
sions televisives que li han donat
popularitat. Ara torna al teatre
amb un muntatge a mida, amb un
percentatge amb guió i un altre
(força ampli) en el qual la impro-
visació aflora, atent i amatent a les
reaccions i comentaris del públic.

Aquest és l’autèntic Jose Corbacho,
que el diumenge a la tarda va pas-
sar pel Casal de Sant Fruitós amb
l’anomenat #Corbacho 5G. 

Una tauleta regna a l’escenari i
acompanya a l’actor per mostrar i
exemplificar la narrativa i els co-
mentaris. És un viatge per les vi-
vències i reflexions de l’actor de
l’Hospitalet, en un no parar dia-
lèctic i narratiu descobreix dife-
rents i útils o inútils aplicacions tec-
nològiques. Tot plegat en un to hi-
larant, simpàtic, despertant i acon-
seguint des de bon inici la com-
plicitat i bona entesa amb el públic. 

Un format de muntatge habi-
tual, el del monòleg, però ben tre-
ballat i executat, amb un únic i
aconseguit objectiu: fer riure. El
personatge escènic de Corbacho és
còmplice i fa còmplices els seus
oients. A Sant Fruitós no va ser me-
nys, i els comentaris directes i
aportacions al llarg del muntatge
no van deixar de succeir-se gene-
rant, en molts moments, que la
platea esdevingués un autèntic
guirigall al qual Corbacho no dub-
tava a apuntar-s’hi amb nous i jo-
cosos comentaris.

L’actor versàtil i amb el do de la
paraula i del joc escènic va ser aco-
miadat del Casal Cultural amb
sonors aplaudiments.
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UN ÚNIC I ACONSEGUIT
OBJECTIU: FER RIURE

El popular actor José Corbacho va demostrar la seva
versatilitat i el seu do de la paraula i del joc escènic

Assumpta Pérez MANRESA

TEATRE CRÍTICA

«iMe», escrita i dirigida pel surienc Roc Esquius, és un
muntatge senzill que ofereix un interessant exercici escènic

Assumpta Pérez MANRESA

TEATRE CRÍTICA

Una tauleta regna a l’escenari per acompanyar José Corbacho

MIREIA ARSO

UNA RETROSPECTIVA. El metge
i pintor manresà Antoni March mos-
tra la seva obra a l’Espai7 del Centre
Cultural El Casino de Manresa. A
l’exposició s’hi poden veure una
trentena llarga de quadres que el
pintor ha realitzat des dels anys 60.
«Hi ha cercat el contacte directe
amb la naturalesa, i la senzillesa dels
impressionistes», va destacar el
comissari, Josep Maria Massegú, en
l’acte d’inauguració celebrat el
passat divendres. La mostra es pot
visitar fins el 31 de maig.



L’Espai 7 acull
l’obra del pintor
Antoni March

AJ. MANRESA

Breus

Des d’avui i fins al 20 de maig es
pot visitar el centre cívic Selves i
Carner de Manresa l’exposició Els
Amunts, que consta d’una vintena
d’aquarel·les de Dolors Mas Rubio
i de quatre escultures de Pep Call
Prunés. Tenen com a denomina-
dor comú la natura de les terres al-
tes, els amunts de l’illa d’Eivissa i
els amunts de Catalunya.

REDACCIÓ | MANRESA

Aquarel·les i escultures
al Selves i Carner

ART

La vuitena edició de la Festa del
Cinema, que ofereix entrades a
2,90 euros fins dijous, va arrencar
ahir amb 200.000 espectadors a
acreditats a Catalunya i més d’un
milió a tot l’estat. D’entre els 343 ci-
nes que hi participen, hi ha el Ba-
ges Centre de Manresa, l’Avingu-
da de Puigcerdà, el Guiu de la
Seu d’Urgell i Multicines Abrera. Es
pot seguir acreditant-se a la web
www.fiestadelcinemcom fins al
darrer dia, i les entrades es poden
comprar pels canals habituals.

REDACCIÓ | MANRESA

La Festa del Cine, amb
200.000 espectadors
acreditats a Catalunya

CINEMA


