
Les segones oportunitats arriben
en el moment més inesperat, i el
manresà David Ribera va agafar al
vol la que se li va presentar per do-
nar nova vida a un espectacle,
Dits en joc, que havia conegut
una certa glòria el 2005 però s’ha-
via apagat poc després. Per mitjà
de les actrius manresanes Elena
Torres i Ivet Castaño i de la saba-
dellenca Laia Pineda, el muntat-
ge va rebrotar fa uns mesos i ha
tornat a la carretera. La propera
parada serà demà a la nit al Cen-
tru de Cabrianes, «una actuació
que teníem ganes de fer des de fa
temps», apunta Ribera.

El nou cap de l’oficina, el se-
nyor Ribalta, fa anar de corcoll les
tres secretàries, amatents a gua-
nyar-se els seus favors. L’home
no apareix mai a l’escenari, però la
seva presència plana sobre la pla-
tea: les tres dones rivalitzaran,
posant sobre la taula l’enemistat i
la gelosia, per guanyar la compe-
tició. Tot s’hi val: escriure-li les car-
tes, lliurar-li els expedients i, fins
i tot, servir-li el cafè. Però... també
una etzibar-li una empenta que el
fa caure per les escales i  el deixa
fora de combat? Humor i ironia,
però també unes gotetes de sus-
pens reguen l’obra.

«Al principi de tot hi ha una
beca de l’Institut del Teatre que em
va permetre muntar l’espectacle»,
explica Ribera. La producció, amb
unes actrius diferents de les actu-
als, va merèixer el segon premi del
concurs de teatre de Caixa Man-

lleu, l’any 2005. Dits en joc va re-
alitzar diverses actuacions, entre
elles als Carlins de Manresa, i no
va poder participar en la Mostra de
Teatre de Barcelona per problemes
d’agenda de les intèrprets.

Però faltava l’entrada en escena
de la segona oportunitat, la que
havia de donar a Ribera l’ocasió  de
veure evolucionar la seva criatu-
ra. «Les actrius se’m van adreçar
perquè els interessava molt el text
i volien tornar a representar Dits en
joc. Jo m’hi vaig engrescar, en part
perquè tenia ganes de comprovar
si ara podia portar el projecte més
enllà d’on havia arribat el primer
cop».

Els assaigs al local de l’associa-
ció veïnal del barri de la Sagrada
Família, de Manresa, i l’estada a
l’Estruch de Sabadell van perme-
tre al grup polir la peça. «I explo-
tar-la al màxim», segons les pa-

raules del seu autor. «He fet algu-
na retallada en el text, però l’he
mantingut bastant igual de com
havia quedat el primer cop». Una
de les virtuts que reconeix Ribera
a Dits en joc és que «es tracta d’u-
na comèdia, però hi ha gent que hi

veu aspectes dramàtics i, fins i
tot, s’identifica amb els personat-
ges».

La intenció de la companyia
Cactus és rodar l’espectacle, mal-
grat que «avui en dia és molt difí-
cil, els ajuntaments no tenen un
duro i costa molt». Ribera, cone-
gut també per la seva faceta de
clown en el projecte Pallapupes
(Pallassos d’Hospital), està en
contactes amb el Teatreneu de
Barcelona, però encara no hi ha
res concretat. L’avala el bon ren-
diment que va obtenir, ara sí, en
l’edició del 2011 de la Mostra de
Teatre de Barcelona, al Teatre del
Raval. El muntatge va superar la
competència d’una quarantena
de companyies i va ser una de les
cinc finalistes, tot i que no va gua-
nyar. Dits en joc torna a estar en
cartell, i aquest cop no és sinó
per estar-hi una llarga temporada.
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d’Entrada Teatre

El Centru de Cabrianes acull una funció de Dits en joc, la comèdia de l’autor manresà David
Ribera que afronta una segona etapa amb les actrius Laia Pineda, Elena Torres i Ivet Castaño


Ha arribat un cap nou a l’oficina
Dits en joc

L’ESPECTACLE

El Centru de Cabrianes.Dia: dissabte, a
les 22 h. Director i autor: David Ribera.
Intèrprets: Elena Torres, Ivet Castaño i Laia
Pineda.  Producció: Cia. Cactus. Entrades:
5 euros. Venda a taquilles.

Dits en joc
SOPA DE PEDRES

Dissabte, a les 18 h (Súria) /
Diumenge, a les 17.30 h (Bal-
sareny). La companyia iguala-
dina Teatre Nu enceta la gira de
l’espectacle Sopa de pedres al
Bages, amb sengles funcions 
a Súria i a Balsareny, en aquest
darrer cas dins del cicle d’espec-
tacle infantils Tempo. Sopa de
pedres és una proposta de dansa
i teatre que parla d’uns personat-
ges que han d’aprendre a conviu-
re en unes condicions difícils, tot
un missatge per a uns temps de
crisi en què la consciència del bé
col·lectiu és molt necessària.
Súria (Teatre del Foment Cul-
tural). Entrada lliure. / Balsa-
reny (El Sindicat). Preu: 6 eu-
ros (4 euros, socis; entrades
anticipades a Calçats Clàssic
i l’Ajuntament).

ELS MURRIS VAN AL BOSC
Diumenge, a les 17.30 h. Mú-
sica en directe i titelles en un es-
pectacle que neix de la col·labo-
ració entre la companyia vigata-
na Gil Ratataplan i l’artista ber-
guedà Dani Magyk. El muntatge,
adreçat a nens i nenes d’entre
3 i 8 anys, explica la història de
cinc infants que ajuden els ani-
mals del bosc a atrapar uns indi-
vidus que l’embruten. Berga (Te-
atre del Patronat). Preus: en-
tre 4 i 6 euros.

LALOLABALLA
Dissabte i diumenge, a les
19 h. Dues funcions més d’aques-
ta estrena de Cia. La Mandarina,
que convida els nens i nenes de
4 a 9 anys a apropar-se al món de
la dansa, gènere que els anoiencs
reivindiquen com a part de la vida
quotidiana. Igualada (Teatre de
l’Aurora). Preu: 7 euros. 

INFANTIL

� LLOC: Teatre Municipal. Ronda de Queralt, 15. Berga. �DIA: dissabte, a les 22 h.
�ENTRADES: 18 euros (10 euros, gent gran; 7 euros, joves). Venda a taquilles i a
l’Oficina de Turisme.�DIRECCIÓ: Antonio Calvo. � INTÈRPRETS: Lluís Soler i Eduard
Iniesta. �AUTOR: Jacint Verdaguer. Text revisat per Llorenç Soldevila. �MÚSICA
ORIGINAL: Eduard Iniesta. www.tnc.cat Un miler de versos i una sensibilitat tan acu-
rada que sedueix i fascina. La veu i la interpretació de Lluís Soler i el contrapunt musical
d’Eduard Iniesta converteixen la dramatització del poema Canigó, de Verdaguer, en un
espectacle teatral que arriba aquest cap de setmana a Berga després de mostrar el seu
poder de convocatòria a Perpinyà, Salt i el Teatre Nacional de Catalunya, a Barcelona.
El muntatge escurça els 4.334 versos de l’obra èpica del poeta i condensa la seva es-
sència i el missatge d’amor a la pàtria i a la terra en una hora d’alta intensitat. Lluís Soler
és el protagonista d’un recital que treu partit de la seva capacitat actoral i s’exposa da-
vant el públic amb la voluntat de transportar l’espectador a l’ànima verdagueriana, a l’i-
maginari d’un autor que va abocar a Canigó la mística dels contes de fades, la pulsió vi-
tal dels relats cavallerescos i la sensualitat desbordant del romanticisme de reminiscèn-
cies medievals. Gentil de Tallaferro, Flordeneu, Griselda... són personatges d’una peça
reconeguda com una de les cimes de les lletres catalanes. T. M. R.

LLUÍS SOLER RECITA EL «CANIGÓ»
DE VERDAGUER A BERGA 

DAVID RUANO

L’autor i director, David Ribera

ARXIU PARTICULAR

Les tres actrius del muntatge en acció durant una de les seqüències de Dits en joc
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