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CULTURES 

TOTES LES PARELLES HO FAN
Direcció i autoria: Ivan Campillo.

Intèrprets: Sílvia Forns (Eva), Ramon
Godino (Àngel), Laura Sancho (Maria),
Raül Tortosa (Víctor) i Carme Contreras
(veu en off). � DIES: fins al 27
d’octubre. De dijous a dissabte, a les
20.30 h; diumenge, a les 18 h. 90 min.
Teatre Gaudí. Carrer Sant Antoni Maria
Claret, 120. Barcelona. www.teatre
gaudibarcelona.com.  � PREUS: 20
euros. Venda a  taquilles i
ticketmaster.com.

esprés de congregar vint
mil espectadors durant
mig any al Gaudí i en la

gira posterior amb la comèdia Tu
digues que l’estimes, la companyia
Apunta Teatre repeteix l’operació
amb Totes les parelles ho fan, el ba-
lanç final de la qual encara està per
escriure tot i que ja exhibeix dots de
petit gran èxit fonamentat en el
boca-orella. El mateix grup que va
fer fortuna amb el títol esmentat
torna a la sala de l’Eixample –on
s’ha rebaixat el terra per guanyar al-
çada de caixa escènica i fileres de
públic– amb la història d’una pa-
rella que es desfà i un munt d’em-
bolics que enfilen la trama per les
giragonses de l’absurd.

Totes les parelles ho fan pren el
format de les telesèries de situació
amb públic en directe. Gag rere gag,
la vida dels quatre protagonistes es
complica fins al punt que cap d’ells
entén res del que està passant.
L’Eva deixa el Víctor perquè està far-

ta que presti més atenció al telèfon
mòbil que a ella, i es refugia a casa
d’un professor de ioga que lloga
una habitació, l’Àngel. El darrer
personatge de l’auca és la Maria,
una cambrera de formes agressives
que engega a dida el promiscu del
seu xicot.

L’obra apunta un tema tan inte-
ressant com la incomunicació en
l’era de la informació global, i té la
virtut de capgirar els rols i conver-
tir les dones en el sexe fort de la his-
tòria. Però Totes les parelles ho fan
està escrita per fer riure i en aquest
propòsit reïx sense ambigüitats.
Ivan Campillo, que ja va signar
una de les millors peces de la his-
tòria del Gaudí, l’adaptació de La
importància de ser Frank , d’Oscar
Wilde, coneix amb escreix els me-
canismes de l’humor. L’obra paro-
dia amb encert l’excés de drama
que envolta massa sovint les rela-
cions de parella i crea una comè-
dia amable que el pòquer inter-
pretatiu representa amb solvència
exagerant els trets psicològics dels
seus personatges per arrodonir
un muntatge destinat a prorrogar.
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EMBOLICA QUE FA FORT!

COPPÉLIA
Coreografia: Alicia Alonso sobre

l’original d’Arthur Saint-Léon i la versió de
Marius Petipa. Música: Léo Delibes.
Llibret:  Charles Nuitter i Arthur Saint-
Léon sobre un conte d’E. T. A. Hoffmann.
Cos de ball 35 ballarins i ballarines. �
DIES:  diumenge, 6 d’octubre. Teatre
Kursaal de Manresa

er segona vegada, el Ballet
Nacional de Cuba trepit-
java l’escenari del teatre

Kursaal de Manresa, ara amb Cop-
pélia, peça amb llibret de Charles
Nuitter i Arthur Saint-León amb
coreografia d’Alicia Alonso. Els
aficionats a la dansa clàssica van
acudir puntuals a la cita amb el ba-
llet clàssic, i van omplir la platea del
teatre manresà disposats a gaudir
d’una bona vetllada.

Coppélia situa la seva acció en
una petita localitat del centre d’Eu-
ropa, on viuen Franz i Swanilda.
Els dos promesos mantenen una
relació d’estira-i-arronsa fins que
un dia, Franz, al taller del doctor

Coppélius hi entre-
veu el que ell creu
que és una bonica
noia. En realitat, es
tracta d’una de les
creacions de l’estrany
Coppélius, que vol crear
un autòmat amb ànima,
talment com si fos real. Franz
entra al laboratori del doctor
per descobrir qui és la noia,
però també ho fa Swanilda, se-
guint la curiositat del seu pro-
mès. Al laboratori, Coppélius
converteix Franz en el seu  co-

nillet d’Ín-
dies pro-
vant un nou
invent sobre

ell, una poció
que pot absorbir àni-

mes i l’aplicarà sobre la
seva darrera creació: Cop-
pélia, que en realitat es
tracta de Swanilda, amb
el vestit de l’autòmat.
Desfet el joc d’aparences
amb el doctor i mos-
trant-li que les seves
creacions no poden te-

nir ànima, els joves surten del la-
boratori per celebrar el seu casa-
ment amb la resta d’habitants del
poble.

Coppéliadel Ballet Nacional de
Cuba esdevé una colorista i, sim-
plement, correcta posada en es-
cena amb un nombrós cos de ball
que desenvolupa la història de
Coppélia apuntant un humor naïf
que va fer gaudir el públic assistent,
i va respondre als solos coreogrà-
fics dels intèrprets amb sonores
ovacions. De nou, però, i com al-
tres vegades, la complexitat d’una
representació de ballet clàssic es
resol amb obertures enregistrades,
escenografies adaptades... que,
malgrat l’enginy que hi posen les
companyies, acaben deslluint la re-
presentació. Malgrat això, el mar-
cat caràcter coral de la posada en
escena equilibrava amb encert les
mancances tècniques que suposa
la gira d’un espectacle d’aquest gè-
nere. 
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COLORISTA I CORRECTA
El Ballet Nacional de Cuba trepitjava per segona vegada
l’escenari del Kursaal; ara amb «Coppélia». El caràcter
coral va equilibrar les mancances tècniques de l’espectacle

Assumpta Pérez

DANSA CRÍTICA

«Totes les parelles ho fan», d’Ivan Campillo, que coneix
amb escreix els mecanismes de l’humor, parodia amb
encert l’excés de drama que envolta les situacions de parella

Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

L’actor Raül Tortosa 

TEATRE GAUDÍ

El Festival Zoom d’Igualada,
que enguany celebrarà l’onzena
edició del 27 de novembre a l’1 de
desembre, ha decidit recórrer al
micromecenatge, a través de la
plataforma Verkami (www.verka-
mi.com), per tal de poder recaptar
durant els propers 40 dies un mí-
nim de 2.500 euros. En aquesta 11a
edició, expliquen els organitza-
dors, «la realitat ens demana ser
més imaginatius per preservar la
continuïtat del festival i mantenir
la qualitat dels continguts i les
projeccions». El finançament ob-
tingut a través del micromecenat-
ge hauria d’ajudar a garantir «la
qualitat tècnica de les projec-
cions», que se celebren al Teatre
Municipal de l’Ateneu i que l’or-
ganització del festival condiciona
per convertir-lo en una sala de
cinema «de qualitat». La recapta-

ció  es destinarà, també, «a la cam-
panya de màrqueting i publici-
tat»  i les recompenses es lliuraran
durant els dies de festival.

El Festival Zoom, amb la direc-
ció de Jordi Comellas, rep el suport
de l'ICEC i l’Ajuntament d’Iguala-
da i té la col·laboració d’un grup
d'empreses de la comarca. És l’ú-
nic festival de l’Estat dedicat a re-
conèixer el cinema per a televisió.

Coincidint amb l’inici del mi-
cromecenatge, el festival ha fet
pública la imatge del Zoom 2013,
que presenta una selecció de ros-
tres impactats per a les històries de
ficció (ja siguin de drama o de
comèdia) que arriben pel mitjà au-
diovisual. La creació és de l'estudi
Dlktssn, del director artístic del
Zoom, Antoni Màrchal, amb la
col·laboració de Sergi Martín, dis-
senyador i soci de Caràtula Au-
diovisuals.

REDACCIÓ | MANRESA

El festival Zoom s’apunta al
micromecenatge i demana
un mínim de 2.500 euros

ZOOM

LA IMATGE DE L’ONZÈ ZOOM
DEL 27 DE NOVEMBRE A L’1 DE

DESEMBRE. Un dels cartells de la
propera edició, que se celebrarà del
27 de novembre a l’1 de desembre.
És de l’estudi Dlktssn.



El finançament vol «garantir» la qualitat tècnica de les projeccions
que reconverteixen en sala de cinema el Teatre Municipal de l’Ateneu


Una de les ballarines
de «Coppélia»,

diumenge, durant
l’actuació al Kursaal

de Manresa
EUDALD REDÓ

El Pavelló de Suècia de Berga
acollirà avui, a les 8 del vespre la
projecció audiovisual Els Jardins
Artigas, del berguedà Joan Ribera

(1921–2005), un dels millors fotò-
grafs berguedans del segle passat.
La projecció coincideix amb l’ex-
posició que es pot veure fins a fi-
nal de mes, de les obres del setè
concurs creat en memòria seva.
Com explica l’arxiver Xavier Pe-
drals, Ribera havia exposat arreu
del país i la seva retrospectiva Re-
tenir l’efímer es va poder veure a
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya. 

Els Jardins Artigas és, segons Pe-
drals, un dels muntatges «més
aconseguits» de l’artista, amb unes
imatges «sorprenents». El treball es
va projectar al Cercle del Liceu. El
guió el signa Jordi Planes, histo-
riador del Centre d’Estudis Histò-
rics Internacionals de la Universi-
tat de Barcelona, que serà qui pre-
senti l’acte d’avui. Actiu i inquiet,
Ribera va ser un dels impulsors de
les Nits Musicals de Guardiola.
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«Els Jardins Artigas» de Joan Ribera
El Pavelló de Suècia

projecta avui l’audiovisual
del fotògraf berguedà, que
presentarà Jordi Planes




