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Marcel Tomàs interpreta un personatge que s’ha perdut

Escenaris »
Teatre

Improvisar i riure
�� L’home 
�� incomplet
El cicle de teatre Encaix, de Sant

Joan de Vilatorrada, enceta
aquest diumenge la seva novena
edició i, com no podia ser de cap
més manera, ho fa amb una obra
de Cascai Teatre, una de les com-
panyies més fidels al certamen.
De fet, l’espectacle L’home in-
complet torna a Cal Gallifa des-
prés d’haver-hi fet estada en l’e-
dició de l’any 2002, però hi ha
moltes raons per repetir perquè
es tracta d’una obra que evoluci-
ona constantment i que promet
arrencar moltes rialles del públic.
««DDeess  ddee  llaa  sseevvaa  ccrreeaacciióó,,  ll’’aannyy
22000011,,  hhaa  ccaannvviiaatt  mmoolltt,,  ééss  uunn
mmuunnttaattggee  mmoolltt  vviiuu,,  qquuee  eennss  ppeerr--
mmeett  rreennoovvaarr--lloo  ccoonnssttaannttmmeenntt..  EEss
ccoonnsseerrvvaa  eell  ppeerrssoonnaattggee,,  ppeerròò
aaccuummuullaa  mmoolltteess  eexxppeerriièènncciieess
nnoovveess,,  eell  tteexxtt  ss’’eennrriiqquueeiixx  ii  vvaa
ccrreeiixxeenntt  ddee  mmaanneerraa  qquuee  jjaa  ééss
mmoolltt  ddiiffeerreenntt  ddee  qquuaann  eell  vvaamm
ppoorrttaarr  aa  SSaanntt  JJooaann»»,,  explica Su-
sanna Lloret, membre de la com-
panyia Cascai Teatre.

L’home incomplet ens presenta
un personatge que, per atzar, va
a parar a dalt de l’escenari i des-
cobreix un públic que se’l mira.
De sobte, se sent incòmode i té la
necessitat d’explicar el que li pas-
sa, cercant la complicitat de l’es-
pectador amb diferents anècdo-
tes. Aquest joc es construeix amb
els trets identitaris de cada poble

on es representa el text, una di-
versió que atreu el públic. ««EEll
pprroottaaggoonniissttaa  uuttiilliittzzaa  rreeffeerreennttss  ddee
ccaaddaa  mmuunniicciippii..  PPeerr  eexxeemmppllee,,  ssii
ppaarrllaa  dd’’uunnaa  ddiissccootteeccaa,,  nnoo  ééss
qquuaallsseevvooll,,  ssiinnóó  ll’’hhaabbiittuuaall  dd’’aa--
qquueellll  iinnddrreett..  SSii  ll’’oobbrraa  eess  rreepprree--
sseennttaa  eenn  uunn  tteeaattrree  oo  eenn  uunn  ccaassaall,,
ttaammbbéé  eenn  ppaarrllaa..  PPeerr  aaiixxòò  llaa  ccrreeaa--
cciióó  ééss  ddiiffeerreenntt  aa  ccaaddaa  lllloocc  ii  ddóónnaa
ppeeuu,,  eenn  cceerrttss  mmoommeennttss,,  aa  llaa  iimm--
pprroovviissaacciióó..  ÉÉss  uunnaa  ffeeiinnaa  qquuee  ppoorr--
ttaa  ffeeiinnaa  ddee  ddooccuummeennttaacciióó,,  ppeerròò
qquuee  aallhhoorraa  pprroovvooccaa  mmoolltteess  rriiaa--
lllleess»», comenta l’artista.

Lloret defineix L’home incom-
plet ««ccoomm  uunnaa  oobbrraa  dd’’hhuummoorr..  NNoo
ééss  eell  ttííppiicc  mmoonnòòlleegg  tteelleevviissiiuu,,  ssii--
nnóó  uunn  ppeerrssoonnaattggee  ccoonnssttrruuïïtt  ppeerr  aall
tteeaattrree  aammbb  llaa  sseevvaa  ggeessttuuaalliittaatt  ii
aammbb  uunn  ddiirreeccttee  mmoolltt  vviiuu»».. Un
personatge molt ric, interpretat
per Marcel Tomàs, l’altre mem-
bre de Cascai Teatre.
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EL TIQUET: L’home incomplet
es representarà diumenge, a
2/4 de 7 del vespre, a Cal Ga-
llifa (Sant Joan).

A MÉS A MÉS

� El Teatre-Auditori Agustí
Soler i Mas de Navarcles aco-
llirà dissabte, a partir de les 10
de la nit, l’espectacle El circ de
Sara, de la companyia de circ
de l’Ateneu Popular 9 Barris.
El preu de les entrades per as-
sistir a aquest muntatge, pre-
mi del públic al millor especta-
cle de sala de la Fira de Tàrre-
ga, és de 7 euros.

� L’obra Preversions es repre-
sentarà demà dissabte a les 10
de la nit i diumenge a les 7 de
la tarda al Teatret d’Esparre-
guera. Dirigit per Joan Cas-
tells, i produït per Tramateatre,
l’espectacle parla de compor-
taments socials, de la política i
la guerra, de l’amistat i l’amor.
Les entrades es poden reservar
al 93 777 33 01.

� Els grups Tupolev, White
Trousers 4 The Summer i Local
Noise tocaran avui divendres,
a partir de les 11 de la nit, a la

Sala de Cal Soler de Sant Vi-
cenç de Castellet.

� L’Associació de Veïns de la
Sagrada Família de Manresa
organitza per avui a les 10 de
la nit un concert amb el grup
Ni quarts ni hores. La banda
interpretarà cançons de coun-
try i folk català, al local de l’en-
titat (carrer Roger de Flor, 39).

� El grup de teatre de l’ACR de
Fals posarà en escena, demà
dissabte a les 9 del vespre, a la
Sala de Rajadell, l’obra de tea-
tre El jardí dels hostes, de Pilar
Duocastella. L’entrada serà
lliure i, després de la funció, hi
haurà pa amb tomàquet per a
tothom.

� L’Esclat Gospel Singers i Big
Mama presentaran demà, a
2/4 de 10 de la nit, l’especta-
cle From roots to heaven, al
pavelló d’esports de Súria.
L’entrada serà gratuïta.

El Pont d’Arcalís presentarà a Manresa «Aigua més aigua!»

Música

El so dels Pirineus
�� El Pont d’Arcalís
��

Una de les formacions que visi-
ten més la Catalunya central, i
sempre amb èxit, El Pont d’Arca-
lís, oferirà diumenge un nou con-
cert a casa nostra. La banda lide-
rada pels bagencs Jordi Fàbregas
i Albert Blasco presentarà Aigua
més aigua!, el seu darrer disc, tot
i que posteriorment va sortir l’àl-
bum conjunt amb Les Violines
fruit de l’espectacle que amb-
dues formacions van estrenar
l’any passat després de preparar-
lo a Sallent.

La banda, formada l’any 1991,
fa més d’una dècada i mitja que
treballa per recuperar i difondre
el cançoner popular dels Pirineus.
Els treballs discogràfics del grup

reflecteixen la riquesa d’un patri-
moni immaterial que Artur Blas-
co fa trenta anys que rescata de
l’oblit gràcies a una feina incan-
sable amunt i avall per les comar-
ques pirinenques.

Els cinc components de la ban-
da són Artur Blasco (veu, acordió
diatònic, canya i pandero), Jordi
Fàbregas (guitarra, gralla i veu),
Jordi Macaya (viola, tarota, tam-
borí de cordes i veu), Isidre Tito
Peláez (tarota i flautí) i Quim So-
ler (bateria, percussions, guitarra
d’ossets, bases seqüenciades i
veu).
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EL TIQUET: El Pont d’Arcalís
actuarà diumenge, a les 7 del
vespre, al Via Fora! de Manre-
sa. Entrada lliure.

EL DISC

La trajectòria d’Aigua més
aigua! (Discmedi) és llarga.
El grup va gravar el seu sisè
treball discogràfic el 2005,
amb una portada significa-
tiva de la sequera que viu
Catalunya de manera cíclica
els darrers anys: els cinc
membres de la banda asse-
guts sobre el terra ressecat
del pantà de la Baells. L’àl-
bum inclou una pregària del
Pallars Jussà per fer ploure.
Les cançons formen part de
l’imaginari dels Pirineus, des
de la Val d’Aran fins al Ripo-
llès. Una havanera de terra
endins, un rabequet de la
Garrotxa...
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