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JJooaann  PPeerraa..  L’actor de cinema
i teatre, i també doblador
habitual de Woody Allen, ha
guanyat el guardó Ola de Oro
del Premi Cinematogràfic
Família

XXXXVVIIIIII  PPrreemmii  RRaammoonn  LLlluullll..
S’han presentat 63 obres al
concurs que convoca
Planeta i el Govern
d’Andorra. El veredicte es
farà públic el dia 31

L’obra es podrà veure el 23 de març, al Teatre Comarcal

ESCENA

Les úniques 350 localitats per a «La plaça
del Diamant» creen expectació a Solsona
�� J. R./S. P.
�� Solsona/Manresa

Solsona,una població poc acos-
tumada a rebre els muntatges te-
atrals que triomfen a Barcelona,
veurà un dels espectacle estrella
de la nova temporada del TNC,
La plaça del Diamant, l’adaptació
de la novel·la de Mercè Rodore-
da. L’obra arribarà el 23 de març,
a les 7 de la tarda, al Teatre Co-
marcal. Les entrades costaran 20
euros, però l’Ajuntament encara
no ha decidit quin sistema de
venda de les localitats establirà.
Els responsables municipals han
reconegut la seva preocupació
perquè, probablement, hi haurà
més demanda que oferta i el tea-
tre,de només 350 places,quedarà
petit. La durada del muntatge,
tanmateix, fa inviable una doble
representació.

A l’Ajuntament solsoní, con-
tractar l’obra li costa 14.800 eu-
ros, dels quals la Generalitat en
subvenciona la meitat. Per això,
el preu de les entrades és el resul-
tat de la pretensió del consistori
de no guanyar-hi ni perdre-hi di-
ners. D’entrada, l’Ajuntament
preveu posar una part de les en-
trades a la venda anticipada o
amb un sistema de reserva prè-
via, uns quinze dies abans de la
representació, al mateix preu de
20 euros. Fonts municipals han
indicat que ja fa dies que l’Ajun-
tament rep trucades de veïns in-
teressats per la representació,
que pregunten el preu de les en-
trades i com aconseguir-les.

La plaça del Diamant, que co-
mença la gira a Girona el proper
2 de febrer i l’acaba el maig a Ma-
drid, és una de les grans produc-
cions del TNC –que commemora
l’Any Rodoreda– i la dirigeix To-
ni Casares,a partir d’una adapta-
ció teatral del dramaturg  Josep
Maria Benet i Jornet.A Manresa,
el muntatge arribarà al teatre
Kursaal l’abril i es veurà en tres
sessions (dia 18 i 19 a les 9 del

vespre, i 19,a les 6 de la tarda).El
paper de la inoblidable Colome-
ta el fa Sílvia Bel, acompanyada
de David Bagés, Carles Cruces,
Marc Martínez, Quimet Pla,
Mercè Arànega i Imma Colomer,
entre d’altres.

Tant a Solsona com a Manresa,
la versió teatral que es veurà és la
que surt de gira i és mitja hora
més  curta que la del TNC: passa
de 4 a 3 hores i mitja. Segons ex-

pliquen des del TNC, en el mun-
tatge que surt de gira es respecta
el text però s’alleugereix l’apar-
tat de l’escenografia, que allarga
molt la primera part, i únicament
s’hi inclou un descans. De fet, la
mateixa envergadura i complexi-
tat de la posada en escena de l’o-
bra va fer que el mateix TNC re-
tardés deu dies l’estrena que, fi-
nalment, es va fer a mitjan no-
vembre.

CCRRÍÍTTIICCAA//  Assumpta Pérez
Teatre /

«L’home incomplet»

Pot petit i bona
confitura

Cascai Teatre. Direcció:
Susanna Lloret. Intèrprets: Marcel
Tomàs. Encaix. Sala Cal Gallifa de

Sant Joan. 20 de gener.

L a temporada de teatre
de Sant Joan de Vilator-
rada, Encaix, no podia

començar amb més bon peu.
Un centenar llarg de perso-
nes no es van voler perdre
aquest inici de cicle amb la
visita de la companyia giro-
nina Cascai i l’espectacle
L’home incomplet, interpre-
tat per Marcel Tomàs sota la
direcció de Susanna Lloret.
No era la primera vegada
que la companyia visitava el
centre de cultura Cal Gallifa
amb aquest espectacle, i
molts dels qui ja el van veure
la primera vegada no van
dubtar a tornar-hi en aques-
ta segona visita; els qui s’es-
trenaven ho feien amb les
devotes recomanacions dels
primers. I la veritat és que la
peça bé s’ho val.

L’home incomplet és, senzi-
llament, una xerrada amb el
públic.Un curiós personatge
ha arribat a l’escenari espe-
rant un bon amic, l’Agustí,
que li ha dit que li donaria
una sorpresa. La sorpresa,
però, la té ell mateix quan es
troba sol, dalt l’escenari,
amb tota una munió de gent
al seu davant. I si al principi
no sap massa el què, de se-
guida estableix una compli-
citat amb el públic a través
de les històries i les anècdo-
tes que ha viscut amb el seu
amic Agustí i que explica –i
transmet– al públic.

Marcel Tomàs desenvolu-
pa un espectacle solvent, de
rialla constant in crescendo,
que enganxa des d’un bon
començament.Tomàs és his-
triònic i camaleònic i ho tras-
passa en un encertat encade-
nament de gest i text pràcti-
cament orgànic.Un especta-
cle de format petit que acaba
sent una peça amb un gran
contingut en molts sentits
que fa bona la dita que diu
que «al pot petit hi ha la bo-
na confitura».

Els llargs aplaudiments fi-
nals que va rebre l’actor van
ser l’expressió més sentida
del públic sobre l’excel·lent
treball que Tomàs desenvo-
lupa a l’escenari. I, de fet,
l’actor va haver de sortir en
més d’una ocasió a rebre les
caloroses ovacions.

LA TORNA

Terceres
funcions de tres
obres del Toc

El Galliner posarà a la
venda avui (18 h) una terce-
ra funció de tres dels mun-
tatges teatrals d’aquest pri-
mer semestre al Kursaal de
Manresa: Com pot ser que
t’estimi tant (dissabte 1 de
març a les 6 de la tarda),
Carta d’una desconeguda
(dissabte 5 d’abril a les 6 de
la tarda) i La Plaça del Dia-
mant (divendres dia 18 d’a-
bril a les 9 del vespre).Avui
també es posen a la venda,a
les taquilles del Kursaal i
per telèfon (93 872 36 36),
les entrades de les sis obres
del Toc de Teatre i tots els
concerts del Toc de Música.

Un moment de la representació inclosa dins del cicle Petit Kursaal

ESCENA

L’òpera infantil del Liceu
«El superbarber de Sevilla»
omple la platea del Kursaal
�� MARTA PICH/ Manresa

La platea del teatre Kursaal es
va omplir diumenge a la tarda
per assistir a la representació de
l’òpera El superbarber de Sevilla,
una producció del Liceu. La fun-
ció estava inclosa dins del cicle
Petit Kursaal.Tot i tractar-se d’u-
na adaptació infantil de la cèle-
bre òpera de Rossini, per als més
menuts no va ser fàcil seguir el fil.
Per altra banda, tothom va que-
dar meravellat amb la vistositat
del decorat.

L’acció passava al voltant d’una
casa, que s’obria i es tancava en
funció d’on passés l’acció. No hi

faltava cap detall i la il·luminació
els reforçava encara més. L’es-
pectacle, cantat en català, comp-
tava amb l’acompanyament de
tres músics a l’escenari.

L’argument de l’òpera parteix
de l’apassionat amor que sent el
comte d’Almaviva per Rosina, la
bella pupil·la que viu tancada so-
ta la vigilància constant del seu
tutor, el vell doctor Bàrtolo, que
es vol casar amb la jove per acon-
seguir la seva herència. Amb el
seu enginy i astúcia, el barber Fí-
garo ajudarà el comte amb la fi-
nalitat que els dos amants, per fi,
puguin estar junts.

TNC/DAVID RUANO

MARTA PICH


