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María Ripoll presenta 
‘No culpes al karma’
3La comèdia es basa en la novel·la supervendes de Laura Norton

OLGA PEREDA
MADRID

No culpes al karma de lo que te pasa 
por gilipollas vol enamorar el pú-
blic. Igual que va passar amb l’an-
terior comèdia romàntica de la 
seva directora, María Ripoll, Aho-
ra o nunca. La cineasta barceloni-
na va passejar ahir per l’alfom-
bra vermella del cine Capitol de 
Madrid juntament amb els pro-
tagonistes de la pel·lícula: Veróni-
ca Echegui (Yo soy la Juani, La gran 
familia española), Álex García (Kiki, 
el amor se hace), Alba Galocha (El 
hombre de las mil caras), David Ver-
daguer (10.000 km), Cecilia Freire, 
Elvira Mínguez i Jordi Sánchez.
 L’equip va estar acompanyat 
per primers espases del cine es-

panyol, que van recolzar amb la se-
va presència la multitudinària pre-
estrena de la pel·lícula.
 Basada en la novel·la superven-
des del mateix títol escrita per Lau-
ra Norton, amb guió de Carlos Mon-
tero i Breixo Corral, la comèdia (una 
producció de Zeta Cinema i Sony 
Pictures) arribarà als cines aquest 
pròxim divendres amb l’objectiu de 

portar en massa a les sales el públic 
jove.
 Rodada al barri més hipster de 
Madrid, Malasaña, la cinta narra 
com el món de l’obsessiva i perfecci-
onista Sara (Verónica Echegui) s’en-
sorra. Tot li va malament. El seu ne-
goci de venda de plomes va de mal 
en pitjor. El seu nòvio (David Verda-
guer) viu a París i fa un any que no 
es veuen. Els seus pares (Elvira Mín-
guez i Jordi Sánchez) anuncien que 
se separen. I, per acabar-ho d’ado-
bar, la seva atractiva i descarada ger-
mana petita (la també model Alba 
Galocha) anuncia que es casa amb 
un atractiu cantant (Álex García) 
que resulta ser l’amor platònic que 
Sara va tenir a l’institut. ¿Les coses 
poden anar a pitjor? Sempre. H
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La pel·lícula arribarà
als cines aquest 
divendres amb 
l’objectiu de portar a 
les sales el públic jove

33 Álex García i Verónica Echegui, ahir, en la preestrena de ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’.

JOSÉ LUIS ROCA

El muntatge de Lluís 
Pasqual va funcionar
amb precisió, però 
condicionat per la falta
del factor sorpresa

  

  

Un bon però 
repetitiu Mozart
CrÒNiCa El Liceu aplaudeix sense estusiasme 
la tercera reposició de ‘Le nozze di Figaro’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

L
luís Pasqual diu que a Mo-
zart se l’ha de saber escoltar. 
El creador d’aquest muntat-
ge del Liceu de Le nozze di Fi-

garo entén que darrere de cada nota 
d’aquesta òpera hi ha una regulació 
d’accions i emocions d’extrema deli-
cadesa i que com menys es toqui 
aquest esperit de l’obra, millor. En 
aquesta tercera reposició, dirigida 
per Leo Castaldi, es van tornar a po-
sar de manifest aquestes claus i l’es-
pectacle va funcionar amb la matei-
xa precisió en el seu mecanisme de 
rellotgeria que en anteriors cites, pe-
rò condicionat pel pes de la sensació 
del déjà vu i, per tant, de l’eliminació 
del factor sorpresa en els recursos es-
cènics utilitzats.
 Aquesta circumstància va afec-
tar, sobretot, els nombrosos repeti-
dors que van anar al Gran Teatre dis-
posats a disfrutar de nou de la hila-
rant comèdia. Hi va haver merescuts 
aplaudiments per a tots, però sense 

l’entusiasme de les altres ocasions. 
El mateix Pasqual criticava, en unes 
recents declaracions, la reiteració 
programàtica als teatres de títols de 
repertori taquillers que frenen la re-
novació del gènere. Tenia raó, enca-
ra que les seves manifestacions esti-
guessin fetes poc abans que el Liceu 
recuperés el seu muntatge.
 Des del punt de vista de la nove-
tat, el més interessant era veure com 
encaixava en el marc de la funcional 
escenografia de línies clares de Paco 
Azorín i sota la batuta del polit Josep 
Pons, un repartiment amb notables 
debutants. L’encapçalava el magní-
fic baix-baríton Kyle Ketelsen (Figa-

ro), que va tornar a triomfar, com el 
2008, gràcies a la seva àgil desimbol-
tura escènica i a les seves impecables 
prestacions vocals al servei del poli-
èdric personatge de mestre de les in-
trigues que se sent obligat a reaccio-
nar davant les maniobres del comte 
d’Almaviva quan aquest pretén re-
cuperar l’extingit dret de cuixa amb 
Susanna, la futura dona del barber.

AMOS I CRIATS / Eros marca el camí en 
aquesta trama de relacions amoro-
ses, desig, poder i enfrontaments en-
tre amos i criats, desenvolupada a 
un ritme coreogràfic tan precís com 
ballable i jugant amb les constants 
entrades i sortides dels personatges 
de l’escenari. A més de Ketelsen, va 
brillar amb llum pròpia la soprano 
Anett Fritsch (comtessa d’Almaviva), 
afortunada substituta de la indispo-
sada Olga Mykytenko, que va mos-
trar una gran elegància escènica i 
un absolut domini vocal.
 La debutant Mojca Erdmann va 
ser una convincent Susanna, molt 
ficada en totes les salses encara que 
sense el nivell d’altres intèrprets del 
rol. Molt bé l’altra debutant al Liceu, 
Anna Bonitatibus (Cherubino), que 
va saber donar resposta a les cares 
del divertit patge amb desimboltura 
canora (estupenda a Voi che sapete) i 
exhibint una bona vis còmica. Gyu-
la Orendt (comte d’Almaviva) no va 
passar de la discreció malgrat la se-
va bona presència en un rol que re-
quereix tanta intensitat com autori-
tat. Valeriano Lanchas, José Manuel 
Zapata, Maria Riccarda Wesseling, 
Vicenç Esteve Madrid i Roberto Ac-
curso van complir, i es va fer notar, 
per les seves bones aptituds inter-
pretatives, una hilarant i decidida 
Rocío Martínez (Barbarina).
 El cor va estar a l’altura del rep-
te, tant en les coreografies com en 
la línia de cant, i l’orquestra va te-
nir bons moments juntament amb 
d’altres amb evitables desajustos a 
l’hora d’acoblar-se amb els cantants. 
Però, dins del bon nivell general, el 
principal problema va ser l’excés de 
reposicions. H


