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Pep Carpena: «Ens ha sorprès molt 
la resposta del públic a ‘Fortuna’»
L’obra d’Eduardo de Filippo omple funcions al Teatre del Sol

CARLES GASCÓN

Coincidint amb el doble car
tell d'Eduardo de Filippo dirigit 
per Lluís Pasqual al Lliure de 
Montjuic (amb un gran Ramon 
Madaula), la sala petita del 
Teatre del Sol, on ja es va 
veure Filomena Marturano, ha 
començat a exhaurir algunes 
funcions de la seva Fortuna, 
Fortuna.

«Ens ha sorprès molt la res
posta del públic-, explica Pep 
Carpena. el qual es troba que 
el feliciten a la sortida pel 
seu paper d'Enriquetto. el fill 
‘tonto’ adoptat i que que ho 
esguerra tot... però que té una 
informació decisiva i marcarà 
el curs de la trama.

Adaptació dirigida per Ramon 
Ribalta de La fortuna con l'effe 
maiuscola, escrita per De Fili
ppo el 1942, la comèdia fa 
riure a un públic ampli. Car
pena, que s'ha treballat molt 
més a fons els seus papers a 
L'Oncle Vània o la més recent 
Paraules encadenades amb 
Neus Elfa («una experiència 
teatral molt bèstia», en diu), li 
diuen ara que aquest Enrique- 
tto és «el millor que he fet-. 
Sorpresa, però agraïment i, 
al capdavall, la conclusió que 
«la gent ve amb ganes de pas
sar-ho bé, i surten agraïts».

Potser també és qüestió 
d'empatia. En aquesta Nàpols

de la dura postguerra. Eduardo 
de Filippo treu suc a una famí
lia castigada per una misèria 
amb punt còmic però que fa un 
gir amb la notícia d'una herèn
cia milionària, però que perilla 
per un fet inesperat. Josep 
M. Roviralta. que està bri- 
llantíssim en el paper de Gio- 
vanni, molt a la seva mida, viu 
moments molt divertits amb 
l'Enriquetto en aquest retrat 
neorrealista del veïnat italià, 
amb les seves xafarderies i la 
veïna que enganya el marit.

Control del personatge
Pep Carpena. que d’altra 
banda hem vist en papers 
molt diferents al Sol amb El 
Rei Lear, Les bruixes de Salem 
o La cuina, diu sobre el seu

Enriquetto que, «si haig de ser 
sincer, no m’ha resultat gaire 
difícil». De fet. el va agafar 
dues setmanes abans de l'es
trena amb Paraules encadena
des, que li demanava molta 
més dedicació. Ja en escena, 
el seu Enriquetto demana «una 
mica de control, perquè podria 
caure en la paròdia fàcil».

Compartint escena amb 
altres intèrprets com Bruna 
Feliciano, Agustí González, 
Eduard Gutés o Pere Villaró, 
entre d’altres. Fortuna, For
tuna proporciona dues hores 
de «diversió trepidant, per obli
dar-te una estona dels proble
mes». resjmeix Carpena. Dis
sabte a les 21.30h i diumenge 
a les 18.30 h (aquesta, mitja 
hora més tard que abans) ■

L’actriu i músic Anna Moliner, convidada a L’Embassa’t

Anna Moliner i Maria 
Arnal i Marcel Bagés 
al Museu del Gas
Nou vermut musical el diumenge

REDACCIÓ

Com actriu ens resulta fa
miliar per espectacles com 
Mar í cel, Boscos endins o 
Barcelona, i també ha sortit 
a la sèrie Sagrada Família. 
Però Anna Moliner té també 
una interessant faceta mu
sical, amb el CD de debut 
Scents.

Amb influències del folk i

el pop americans, es podrà 
assaborir en directe aquest 
diumenge (12h) al segon 
vermut-concert de l’Embas- 
sa’t al Mirador del Museu 
del Gas, on compartirà esce
nari amb un duo emergent: 
Maria Arnal i Marcel Bagés.

Les entrades per aquest 
cicle de veus femenines són 
a 5 euros, amb dret a con
sumició ■

□ Quartet Indiano, de la Simfònica, a ‘Silent movie music’

Marta Tricuera i Enric 
López obren l’«abril 
literari» al Velòdrom
Aquest dissabte comença el cicle

A I Agora els 
solistes de 
la Simfònica 
posen música 
al cinema mut

JOSEP ACHE

En quant a música, el pro
grama és més que original. Hi 
van des de Purcell, al barroc, 
fins al Satie més irònic i fresc; 
seguint endavant en les avant
guardes del segle XX, Phillipp 
Glass, o un gran pioner de les 
bandes sonores cinematogràfi
ques, John Stepan Zamecnik, 
que va viure el trànsit entre el 
mut i el sonor. Va composar 
per totes dues modalitats, a 
més de dirigir la Simfònica de 
Cleveland, entre d’altres grans 
orquestres, i ser autor d'obres 
tan sorprenents com un con
cert per a orgue i orquestra. 
China Doll Parade.

Però el millor de la proposta, 
titulada Silent movie music. 
és que com es pot deduir els 
intèprets acompanyen la pro

jecció de pel·lícules mudes. 
Es tracta del Quartet Indiano, 
format per instrumentistes de 
la Simfònica: Narcís Palomera 
i Joaquim Giménez (violins), 
Jordi Macaya (viola) i Antoni 
Cabanes, violoncel.

Serà aquest diumenge al 
migdia (12 h) a l'Agora del Cen
tre Cívic de Sant Oleguer (Sol i 
Padrís, s/n), que per quart any 
consecutiu torna a acollir els 
músics de la Simfònica en la 
programació primaveral.

Silent movie music incorpora

quatre fragments cinematogrà
fics. D'entrada S/aves, mun
tatge precinematogràfic que 
Edward Muybridge va crear al a 
finals del XIX per a zootrop. Phi- 
llip Glass hi va posar música 
gairebé un segle després. Tot 
seguit, un Somni d’una nit d'es
tiu encara muda, amb Purcell; 
el descordat Entr’Acte (1923) 
de René Clair, amb la suite 
Relàche ce Satie, per al ballet 
homònim i el western The 
Great Train Robbery (1903), 
amb mús ca de Zamecnik ■

REDACCIÓ

Amb Sunday morning, de 
Carol López, els actors saba- 
dellencs Marta Tricuera i Enric 
López obren aquest dissabte 
(23h) al bar El Velòdrom (Cen
tre Cívic Cal Balsach, Creu 
Alta) un cicle de «contacotes i 
lectures dramatitzades» per al 
més d’abril.

Aquest primer text presenta 
un guionista sense idees i una 
administrativa d'una comissa
ria de policia que poden arri
bar a convertir-se en dos fan
tàstics inspectors fent servir 
allò que a vegades tenim més 
adormit; la imaginació.

La propera cita serà dijous 
14 d’abrill (19h; gratuït) amb 
contacontes i il·lustracions 
en directe: La cançó de les 
balances, d'Alba Salvador Llo

pis, amb Alba Collado i Ignasi 
Blanch. Un conte inspirat 
en la cançó del mateix títol 
escrita i composta per Josep 
Maria Carandell i cantada per 
Ovidi Montllor.

El dissabte 16 (23h; taqui
lla inversa) arriba la lectura 
dramatitzada Tir lliure. d'Àlex 
Mañas, amb Marta Tricuera i 
Albert Estengre.

Diumenge. 24 d'abril (13h; 
taquilla inversa) els convidats 
són Santi Ricart i Mireia Llu- 
nell. Protagonitzaran la lec
tura dramatitzada Amanita 
Phalloides, de Daniela Feixas. 
Segona la sinopsi, en aquest 
text una dona vol desfer-se del 
seu marit. Per aconseguir-ho 
contacta amb un antic amic 
seu de la infància. Però els 
plans no sempre surten com 
un vol ■


