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Nao Albet i Marcel Borràs 
en un espectacle al CCCB
Els dramaturgs i actors Nao Albet i Marcel 

Borràs presenten la peça teatral Los 
esqueiters al CCCB dins del Grec. L’obra, 

que es podrà veure fins al 25 de juliol, vol 

ser una reflexió sobre la llibertat a partir 

d’una trobada entre un grup de skaters i 

uns intel·lectuals del Renaixement. 

El cantautor xilè Gepe 
arriba a la sala Apolo
El cantautor xilè Gepe, que combina la 

tradició musical xilena i el pop amb sons 

més tropicals i caribenys, toca avui a les 

22.15 h a la sala Apolo de Barcelona. El 

músic comparteix cartell amb la també 

xilena Camila Moreno i els barcelonins Elsa 

de Alfonso y Los Prestigio.

‘Amor & 
Shakespeare’, 

jugar  
per agradar 

‘Amor & Shakespeare’  
FESTIVAL GREC: TEATRE GREC 117 DE JULIOL 

Shakespeare és sens dubte l’au-
tor més versionat del teatre. 
Fragments de les seves obres 
han servit per construir-ne de 
noves, ja sigui reunint tots el 

dolents o els pallassos (els fools). Amor 
& Shakespare, dirigit per Josep Maria 
Mestres, incideix en aquesta línia. I ho 
fa a partir del començament i del final 
d’una de les obres menys conegudes al 
seu temps però actualment revaloritza-
da: Treballs d’amor perdut. Proposa, 
doncs, un joc de teatre dins del teatre. El 
rei Ferran i els tres cavallers, apartats 
voluntàriament de les trampes de Cupi-
do, i la princesa de França amb el seu se-
guici femení passaran la nit interpretant 
fragments d’Els dos cavallers de Verona 
i de Molt soroll per no res.  

Certament hàbil i endreçada és la fei-
na de Guillem-Jordi Graells en aquest 
trencaclosques al servei de vuit dels in-
tèrprets més celebrats del país –Sílvia 
Bel, Jordi Boixaderas, Roger Casama-
jor, Àlex Casanovas, Ariadna Gil, Joel 
Joan, Mercè Pons i Rosa Renom–, com-
promesos amb una comèdia amable, un 
artifici d’entreteniment per fer riure 
una estona i endolcir els espectadors.  

El protagonisme de Laura Aubert 
També és hàbil la introducció de la figu-
ra que relliga les escenes i que tant podria 
ser un alter ego de l’entremaliat Puck de 
Somni d’una nit d’estiu com un arlequí 
fregolista de la Commedia dell’Arte. A 
Laura Aubert, aquesta narradora mu-
tant, li falta ben poc per robar el protago-
nisme als nobles ociosos i a les donetes 
malcriades que juguen a l’amor. El dra-
maturg no és tan hàbil quan assegura que 
els sentiments amorosos no han canvi-
at gaire quatre-cents anys després de 
Shakespeare. No és només que els sen-
timents han canviat, sinó que també ho 
ha fet –afortunadament– el perfil de les 
dones contemporànies en vies de ser 
deslliurades del segell masclista. 

A la fi, quatre parelles ben pondera-
des en una Toscana imaginada per a una 
intranscendent comèdia a la qual enca-
ra li falta volar. Condició imprescindi-
ble quan es juga amb bombolles de sabó. 
Com diu un personatge d’Els dos cava-
llers de Verona: “Brillant salva de parau-
les descarregada d’ímpetu”.e
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El Saló del Manga segueix creixent 
i no preveu tocar sostre

La pròxima edició estarà dedicada a 
l’arquitectura i aprofundirà en la con-
nexió entre el Japó i Barcelona a través 
del modernisme i l’obra de Gaudí. I l’ex-
posició Manga en construcció posarà en 
primer pla la importància de l’arquitec-
tura en el còmic japonès, representada 
per molts autors amb un realisme gaire-
bé fotogràfic. El leitmotiv d’aquest any 
també està present en el cartell: una 
il·lustració de la Sagrada Família amb 

quatre gatets enfilats a les 
torres dels evangelistes. 
El firma Konami Kanata, 
autora del manga infantil 
El dulce hogar de Chi, i és 
la primera artista japo-
nesa que s’encarrega 
d’il·lustrar el cartell del 
Saló. “Ens va semblar 
bona idea perquè cada 
vegada som més cone-
guts a l’estranger”, va 
justificar Gutiérrez.  

En la pròxima edició 
s’espera arribar als 
130.000 visitants i 
igualar el rècord de 
l’anterior edició, en 

què es van esgotar les entrades dissab-
te i diumenge. Patrici Tixis, president de 
Ficomic, l’entitat que organitza la cita, 
va pronosticar que serà “la millor edi-

ció dels últims anys”. No serà per falta 
d’activitats. El Saló acollirà exposicions 
sobre la cultura del sake i les seves vari-
etats, sobre els elaborats autògrafs que 
els mangaka firmen sobre les làmines 
tradicionals shikishi i sobre l’estudi Kôs-
en, de les dibuixants espanyoles Auro-
ra García Tejado i Diana Fernández. En 
l’àmbit gastronòmic destaquen els ta-
llers de sushi amb forma de personatges 
de manga i la visita de l’ambaixadora del 
sake, miss d’un concurs de bellesa a l’es-
til de la Reina del Cava en versió japone-
sa. La resta de convidats del Saló seran 
més convencionals: el mangaka i direc-
tor d’anime Io Sakisaka; els dibuixants 
de manga francesos Florent Maudoux 
i Sourya; l’autor de Buenas noches, Pun-
pun, Inio Asano; el cosplayer Alondra 
Ponce –que oferirà un taller sobre cos-
play–, i la famosa xef de cuina macro-
biòtica Mayumi Nishimura, que va ser 
cuinera de Madonna durant 10 anys. 

Una altra de les convidades serà Ya-
mi Tabby, àlies de María López, l’adoles-
cent de 16 anys de Granada que l’any pas-
sat va ser descoberta per un productor ja-
ponès en el concurs de cançons anime del 
Saló i s’ha convertit en un ídol al Japó –ja 
ha firmat un contracte amb Universal 
Music Japan– gràcies a la seva participa-
ció en un dels concursos televisius més 
importants del país.e

La pròxima edició ocuparà 60.000 m2 i estarà dedicada a l’arquitectura 

Els participants del concurs internacional de cosplay de l’edició del 2014 del Saló del Manga. CRISTINA CALDERER

Des que va acomiadar-se de La Farga de 
l’Hospitalet per instal·lar-se a Fira Bar-
celona, el Saló del Manga és ben bé com 
un d’aquells adolescents que fan l’esti-
rada i no paren de créixer. Dels 17.000 
m2 que ocupava el 2012 va passar als 
35.000 m2 de l’edició del 2013, els 
50.000 en la del 2014 i, de cara a la prò-
xima edició, que tin-
drà lloc del 29 d’octu-
bre a l’1 de novembre, 
un total de 60.000 m2 
del recinte de Mont-
juïc: els Palaus 1, 2 i 4 
i la plaça Univers. Ai-
xí i tot, els responsa-
bles del Saló no creuen 
que hagi tocat sostre. 
Pilar Gutiérrez, direc-
tora en funcions fins 
que Carles Santamaria 
es recuperi d’uns pro-
blemes de salut, va asse-
gurar ahir en la presen-
tació del pròxim Saló 
que volen “seguir crei-
xent”. I l’espai no serà un problema: al 
recinte firal de Montjuïc encara els 
queden 74.000 metres per ocupar.  
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