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El triangle format per Anna Ka-
renina (Lara Díez); el seu marit,
Aleksei Karenin (Dani Ledesma);
i l’amant, Aleksei Vronskij (Ivan Pa-
dilla), tornarà a l’escenari del Ver-
sus Teatre de Barcelona, del 10 al
20 de març, un cop ja s’han ex-
haurit les tres setmanes d’estrena
del muntatge. L’Anna Karenina
de factura manresana -ja que Pa-
dilla és l’autor de l’adaptació, el di-
rector i un dels actors, i Ledesma
també n’és un dels intèrprets- es
podrà veure els divendres i dis-
sabtes del període esmentat en
sessió nocturna (22 h), i els di-
umenges, a les 20 h. Les entrades
tindran un preu de 20 euros.

Amb una durada de 70 minuts, 
aquesta adaptació de la gran no-

vel·la de Tolstoi no pretén revisar
l’obra, sinó que se centra en el
triangle amorós d’Anna i els dos
homes que la pretenen. La peça,
que té la interpretació en directe
del pianista Cels Campos de la par-
titura exclusiva creada per ell ma-
teix, cerca la poètica del conflicte
en una posada en escena mini-
malista i de tall intimista.

La paraula pren tot el protago-
nisme i, de totes les maneres pos-
sibles, quan adopta la forma del si-
lenci, contribueix a fer avançar el
relat d’una dona immersa en un
dilema sentimental en el si de l’al-
ta societat de la Rússia tsarista de
la segona meitat del XIX, en què el
matrimoni i les aparences són ga-
irebé intocables. Karenina es debat
entre l’amor i el sentit del deure.
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El Versus Teatre programarà
de nou l’adaptació d’«Anna
Karenina» d’Ivan Padilla

El col·lectiu que ha recuperat les
projeccions de cinema al Bergue-
dà al Teatre Patronat de Berga
continua les millores a l’equipa-
ment per atraure més especta-
dors i demostrar que el seu pro-
jecte continua endavant. Així ho ha
explicat el president de l’associa-
ció 9,5 mm Grup Internacional
Cinematogràfic, Ramon Gassó,
que recorda que des de l’abril de
l’any passat treballen per garantir
projeccions periòdiques a Berga,
després que el maig del 2013 la ciu-
tat és quedés sense cinema. 

Aquests dies, els responsables
de l’equipament estan renovant el
pati de butaques. Una actuació que
arriba després que en els darrers
mesos s’hi hagin fet altres refor-
mes, com la substitució de la pan-
talla, la renovació de la cabina de
projecció o millores en la sonorit-
zació de la sala. 

Segons ha explicat Gassó, en les
properes tres setmanes està previst
que les noves butaques (de sego-
na mà) quedin instal·lades. Apro-
fitant la retirada dels antics seients,
també es canviarà el terra i s’hi po-
sarà parquet, i es repassarà el sos-

tre amb una capa de pintura igní-
fuga per complir més bé les nor-
matives de seguretat. 

El nou pati de butaques cons-
tarà d’entre 225 i 223 localitats, una
xifra lleugerament inferior a l’actual
(de 250), ja que les noves cadires
són més amples. En aquest sentit,
Gassó creu que «és una actuació
que permetrà millorar la como-

ditat dels usuaris i la qualitat de les
projeccions», que és en què se
centren els treballs del col·lectiu
des que van iniciar el projecte. 

En menys d’un any, l’associació
ja té prop de 150 socis, i cada cap
de setmana es programen films de
diversos estils, a l’espera de poder-
hi projectar també pel·lícules d’es-
trena. 
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L’única sala de projeccions
de cinema del Berguedà fa
millores per atraure públic
L’entitat 9,5mm Grup Internacional Cinematogràfic renova el pati de

butaques del Teatre Patronat de Berga per garantir més comoditat 


El pati de butaques del Patronat mig desmuntat, ahir al migdia
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Lara Díez i Dani Ledesma, en una escena de la representació

VERSUS TEATRE


