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A rticle 451. Sempre havia lle-
git que hi havia mil coses que 
feien única una persona. 

L’ADN, el caràcter, la manera de ves-
tir, l’olor i fins i tot la manera 
d’aplaudir, tossir o riure… Hi ha mil 
i una característiques que fan que 
cada persona sigui un ésser diferent 
i únic.
 També estic d’acord amb la poeta 
Wislawa Szymborska que les cares 
i els cossos són el menys important. 
Ella creia que la naturalesa és gan-
dula i repeteix cares i cossos, i que 
no seria estrany que la nostra forne-
ra tingués la cara de Joana d’Arc o 
el quiosquer el cos de Sòcrates.

Aura 
personal

ALBERT

Espinosa

deesi  Tot això us ho explico perquè fa 
poc han descobert una altra caracte-
rística curiosa que ens fa únics. Re-
sulta que la Universitat d’Oregon 
ha demostrat… Bé, potser que us ho 
digui després del millor de la meva 
setmana.
 Tercer lloc: Ping pong summer (Blu 
ray). Em va fascinar aquest retorn 
als 80 dirigit per Michael Tully. Una 
pel·lícula preciosa, amb una nostàl-
gia que li dóna un plus increïble i 
que destil·la aquella forma de comu-
nicar-se única que es posseïa abans 
del boom d’internet. 
 Segon lloc: El bar de las grandes es-
peranzas (Ediciones Duomo). El peri-

odista i escriptor novaiorquès J. R. 
Moehringer ens ofereix una autobi-
ografia plena de personatges bru-
tals i plens d’una part de la seva es-
sència i el seu destí.
 Primera posició: Puntos suspensi-
vos. La lletra d’aquesta cançó de Ve-
tusta Morla m’ha arribat en el mo-
ment adequat i ha pujat al top ten de 
la música d’aquest any.
 Doncs el que han descobert in-

vestigadors de la Universitat d’Ore-
gon és que cada persona té una aura 
microbiana única. És a dir, un núvol 
de microbis que estan al voltant nos-
tre, anem on anem. I aquesta aura és 
tan personal, que a través d’aquest 
núvol de microbis es pot saber on 
hem estat i quant de temps ens hem 
quedat al lloc on hem anat.
 I el que és realment poètic és que 
fins i tot quan et mors la teva au-
ra microbiana encara perdura un 
temps al teu voltant i migra cap a 
la persona que tinguis al costat en 
aquell instant. Convertint la seva 
aura en part de la teva…
 ¡Bon diumenge!

Coincideixo amb 
Wislawa Szymborska 
que la naturalesa 
repeteix cares i cossos

  

  

L’amor no acostuma a ser etern
CRÒNICA La Villarroel presenta una gran versió de ‘Marits i mullers’, de Woody Allen

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

F
ins i tot el mateix Woody 
Allen aplaudiria la versió 
d’Àlex Rigola de Marits i mu-
llers (1992), el celebrat film 

del director novaiorquès que perfila 
una incisiva dissecció de la relació en 
parella, de la convivència més enllà 
del fulgor dels primers temps. I amb 
una tesi gens benèvola: l’enamora-
ment no és etern, ni de bon tros. No 
havia de mirar gaire lluny Allen per 
documentar-se; poc després de la se-
va estrena es va separar de la protago-
nista (Mia Farrow) per unir-se a una 
filla adoptada de l’actriu: la seva ac-
tual parella, Soon-Yi. Rigola absor-
beix l’essència de la pel·lícula i la tras-
llada al teatre en una posada en esce-
na sàvia, fina, i d’elegant austeritat. 
Ja va triomfar fa dos anys al Teatro de 
la Abadía de Madrid, amb un altre re-
partiment, i ho torna a fer en aquests 
moments a La Villarroel en la seva 
versió catalana.
 Que els guions i diàlegs d’Allen te-
nen molt de teatral no és un desco-
briment. Humor àcid, enginyoses rè-
pliques i molt de desengany vital per 
dibuixar un microcosmos que po-
dria ser el millor anunci d’una web 
de singles ja madurets. En mans de Ri-
gola, en un terreny innovador en la 
seva trajectòria, aquests diàlegs aga-
fen volada gràcies a un muntatge tan 
sobri com virtuós, de modèlica sin-
cronització, per exemple amb uns 
engreixadíssims canvis espaciotem-

porals. L’obra es desenvolupa en un 
escenari central –amb el públic a du-
es bandes com ja és tradicional a La 
Villarroel– i unes butaques que fan 
de marc com a element escenogràfic. 
Per aquí es mouen els sis intèrprets 
en una proximitat extrema amb l’es-
pectador.
 Tota aquesta proximitat ajuda a 
crear l’atmosfera asfixiant que re-
quereix Marits i mullers, amb uns per-
sonatges atrapats en un tobogan sen-
timental i existencial. És un encert 
indubtable, tot i que tampoc hauria 
anat malament una mica més de se-
paració; un metre, vaja. Una altra vir-
tut del muntatge és el joc que plante-
ja Rigola al públic. Els intèrprets mai 
abandonen l’escena i, quan no actu-
en, estan acomodats a la seva butaca 
com si fossin uns espectadors més. 
Fins i tot arriben a somriure en els 
moments d’àcida comicitat tan de 
Woody Allen.

JOC AMB ELS NOMS / Quan els toca actu-
ar obtenen, de forma col·lectiva, la 
nota màxima. La capacitat d’Andreu 
Benito, en el rol que va interpretar 
Allen en el film, i Joan Carreras –ha-
bituals companys de viatge de Rigo-
la– està més que contrastada, amb el 
primer molt còmode en aquest regis-
tre còmic que ja va destapar a L’art de 
la comèdia, del TNC. Lluís Villanueva, 
mentrestant, aprofita cada una de 
les seves escenes. Com ho fan Mar 
Ulldemolins, actriu de carrera impa-
rable, Sandra Monclús, convincent 

en el seu histèric personatge, o la re-
cuperada Mònica Glaenzel, la dubi-
tativa dona de l’Andreu.
 És tracta d’un joc més del direc-
tor, que bateja els seus personatges 
amb el nom real dels intèrprets. Fic-
ció i realitat entrellaçades en una 
obra que atraparà amants del cine 
de Woody Allen i del gran teatre, és 
clar, amb la qual Rigola apunta un 
nou camí en una elogiada trajectò-
ria definida per registres més agosa-
rats. Bravo.  H

Àlex Rigola planteja 
una posada en escena 
d’elegant austeritat 
amb un repartiment 
sense fissures

33 Sandra Monclús i Joan Carreras, en una escena de l’obra.

JOAN PUGI

El músic 
Manuel Oltra 
mor als 
93 anys

MARTA CERVERA 
BARCELONA

El compositor Manuel Oltra (Va-
lència, 1922) va morir dissabte a 
la matinada als 93 anys, segons 
va informar ahir la Confederació 
Sardanista de Catalunya en el seu 
compte de Twitter. El músic, que 
va impartir classes al Conserva-
tori de Barcelona, té un catàleg 
variat, on destaquen una trente-
na de sardanes. Va escriure me-
lodies populars, música de cam-
bra i simfònica. Però va sobresor-
tir en la música coral i la música 
de concert per a cobla amb peces 
com Rapsòdia per a piano i cobla 
(1953). Oltra, gran coneixedor de 
la música tradicional, va seguir 
el seu propi camí sense deixar-se 
influir per les modes o tendènci-
es. Sempre el va preocupar més la 
qualitat del seu treball que la in-
novació. L’any 1994 se li va ator-
gar el Premio Nacional de Músi-
ca en l’apartat de Composició i 
el Premi Nacional de Cultura Po-
pular i Tradicional en l’apartat 
de Música per la Generalitat de 
Catalunya. Va rebre la Creu de 
Sant Jordi el 2010.
 Oltra es va formar i va fer car-
rera a Barcelona. Com a docent 
va impartir classes al Conservato-
ri Superior entre el 1959 i el 1987, 
on va arribar a ser subdirector. H
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