
MARITS I MULLERS
Autor: Woody Allen. Direcció: Àlex

Rigola. Intèrprets: Andreu Benito, Joan
Carreras, Mònica Glaenzel, Sandra
Monclús, Mar Ulldemolins, Lluís
Villanueva. � DIES:  23 de gener.
Teatre Kursaal. Manresa

arits i mullers, l’adaptació
teatral del guió cinema-
togràfic de Woody Allen,

amb adaptació i direcció d’Àlex Ri-
gola, va servir el cap de setmana
per obrir el nou Toc de Teatre del
Kursaal. Andreu Benito, Joan Car-
reras, Mònica Glaenzel, Sandra
Monclús, Mar Ulldemolins i Llu-
ís Villanueva són els actors que in-
terpreten aquesta reflexiva mira-
da al món de la parella i les seves
vicissituds.

Els millors amics de la Mònica
i l’Andreu, en Joan i la Sandra, els
comuniquen que han decidit se-
parar-se. Inesperadament, sense
cap indici previ que les coses no
anaven bé. I la caixa dels trons s’o-
bre. L’Andreu i la Mònica reflexio-
nen sobre aquest sorprenent im-
previst i maduren, sobretot, si
també els pot passar a ells. Arriben
a la ferma convicció que la situa-
ció, entre ells, és completament di-
ferent. Mentrestant, en Joan i la
Sandra viuen nous idil·lis.

Marits i mullers no té cap pre-
tensió de veritat absoluta ni de cor-
recció en les decisions o accions
preses; és una complexa i íntima
reflexió exposada públicament.
Propera, segurament per afinitat o

complicitat, l’obra mostra com,
amb un detonant oportú, acaben
sortint a la llum els secrets ama-
gats. Sense drames. En el muntat-
ge és la quotidianitat qui pren la
paraula i els personatges actuen
des d’un to gairebé amable, civi-
litzat i amb pinzellades humorís-
tiques que, molt probablement,
disten en molts casos de la realitat.
Un engranatge complicat de fer
moure però ben rodat gràcies a un
solvent elenc d’actors que perfilen,

amb encert, els seus personatges
i rols interpretatius: més visce-
rals, més mentals o passionals,
segons el moment al qual els toca
enfrontar-se. Una part del repar-
timent, el masculí, és més reflexiu,
potser més valent, però en el fons
amb les mateixes pors i dubtes
que, més obertament, mostren
les intèrprets del muntatge. Amb
una aposta escènica sòbria, un
bon començament de semestre
teatral.
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SECRETS QUE S’AMAGUEN
«Marits i mullers» obre el Toc de Teatre amb una reflexió sobre les relacions de parella.
Els drames de la convivència, sense alliçonar, amb unes encertades interpretacions

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

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

IMATGE PROMOCIONAL

J. GRANDIA

L’escenari del teatre-auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles es va
convertir, diumenge, en un singular cafè-concert per acollir el recital «A la
vora del piano... Experiència artística» a càrrec del jove pianista manresà
Adrià Bravo, molt aplaudit. El mig centenar d’espectadors que permetia
l’aforament va gaudir d’un concert íntim amb obres romàntiques de Ravel,
Stravinsky, Granados i Liszt, mentre degustaven una copa de cava. 



Experiències amb el pianista Adrià Bravo

ARXIU PARTICULAR

L'Espai Plana de l'Om es va omplir de gom a gom, diumenge, per l'estrena
del nou cicle «3/4 de música» que té per objectiu donar a conèixer els
alumnes destacats del Conservatori Municipal de Música de Manresa. El
concert inaugural va anar a càrrec del jove pianista Xavier Ricarte que va
interpretar obres de Chopin, Liszt i Brahms. El concert va ser presentat pel
professor del Conservatori Benjamí Santacana. El proper concert es farà el
diumenge 13 de març amb l'actuació del Quartet Boccherini.



Ple en l’estrena del nou cicle «3/4 de música»

LA CHICA DANESA
Estats Units, Gran Bretanya i

Alemanya, 2015. Biopic. 120 minuts.
Direcció: Tom Hooper. Intèrprets: Eddie
Redmayne (Einar Wegener / Lili Elbe),
Alicia Vikander (Gerda Wegener), Ben
Whishaw (Henrik), Amber Heard (Oola
Paulson) . � Manresa

inar Wegener fou un pin-
tor danès que esdevingué
una personalitat pública

i controvertida quan assumí pú-
blicament la seva transsexualitat i
es convertí en una de les primeres
persones de la història en operar-
se.  La seva trajectòria, sinuosa i pa-
radigmàtica, fou recreada  en una
novel·la, escrita per David Ebers-
hoff, que ara ha estat portada a la
pantalla gran.

El cinema biogràfic és un gènere
molt difícil que pot patinar espe-
cialment quan es repenja en els es-
tereotips. Això és el que succeeix
en una proposta com La chica

danesa, una aproximació verídica
tan benintencionada com insufi-
cient. El film recorre l’itinerari do-
lorós de Einar/Lili, i descriu, so-
bretot, la seva relació especial (i
edificant) amb la seva compren-
siva muller. 

Tom Hooper, foguejat a la tele-
visió (va filmar miniseries com
John Adams i Longford), va gua-
nyar un Oscar incomprensible per
l’oblidada i només correcta El dis-
curso del rey, però ens va sorpren-
dre gratament amb una vibrant
adaptació del musical Los mise-
rables. El director anglès ha tornat,
però, a retrocedir amb La chica
danesa, on torna a manifestar-
se com un artesà tan volunta-
riós com limitat. El seu conser-
vadorisme expressiu i dramàtic
es plasma en un testimoni perso-

nal i social massa aigualit, on la
vessant obertament revulsiva i vi-
sionària dels protagonistes està
visualitzada amb una cal·ligrafia
encartonada i innòcua. El llarg-
metratge està condemnat, com la
majoria dels títols llastats
per l’escriptura més
freda i impersonal, a
només ser recordat
per les seves excelses
interpretacions.

El britànic  Ed-
die Redmayne
(va guanyar
l’Oscar el
darrer

any per La teoría del todo) es con-
firma com un actor camaleònic tot
terreny, però en aquesta ocasió és
superat per la seva companya,
l’escandinava Alicia Vikander (a la
imatge amb Redmayne), que bro-
da una composició subtil i deli-

cada. Les seves brillants ac-
tuacions animen la funció

però no poden salvar
un projecte tan

a m b i c i ó s
c o m
fallit.
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TAN AMBICIÓS COM FALLIT
El cinema biogràfic és un gènere molt difícil que pot
patinar especialment quan es repenja en els estereotips.
Això és el que succeeix amb «La chica danesa»

Jordi Bordas
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