
SEIS CLASES DE BAILE EN SEIS...
Directors: Tamzin Townsend.

Intèrprets: Lola Herrera i Juanjo Artero. 
� DIA: 9 i 10 de maig al teatre Kursaal
de Manresa.

l Toc de Teatre del primer
semestre d’enguany va
abaixar el teló amb una

autèntica cirereta de pastís. Sota la
direcció de Tamzin Townsend i
amb text del dramaturg i actor
americà Richard Alfieri, per l’esce-
nari del teatre Kursaal hi va passar
Seis clases de baile en seis semanas,
interpretada per una magnífica
Lola Herrera acompanyada per un
tot terreny a escena com Juanjo Ar-
tero.

Seis clases de baile en seis sema-
nas és la trobada entre dos perso-
natges, un home i una dona: Mic-
hael i Lily. Dos mons oposats, dues
maneres d’entendre i viure la vida
que unes classes de ball fan que es
trobin. Michael i Lily no se supor-

ten, discuteixen, s’odien però la
relació evoluciona, ja que tots dos
tenen molts punts en comú i el pri-
mer de tot, és que tots dos, men-
teixen. Amb mentides amaguen
una realitat un punt trista. Lily té un
passat ultraconservador, de la mà
del seu espòs, un pastor baptista
que l’ha convertit en la dona soli-
tària, amargada en molts moments
i amb punts d’associabilitat. Michael
és ballarí, amb una tràgica història
a Nova York, i amaga la seva con-
dició d’homosexual a la seva alum-
na per por de perdre la feina, que
necessita. 

L’evolució de la seva història,
també és l’evolució d’ells com a
persones, per intentar entendre
un xic més el que tenen al voltant,
veure noves perspectives de les
coses. L’evolució de la seva relació
és a través de sis balls: el swing, el
tango, el vals, el fox trot, el cha-cha-
cha i el rock. El ball marca el com-
pàs dels dos personatges, la seva
evolució i, sobretot, l’evolució de la
seva amistat i relació que culmina
en una relació d’una profunda es-
timació i tendresa.

Seis clases de baile en seis sema-
nas és una comèdia molt amable
tintada de petits tocs dramàtics.
En tot moment convida a l’opti-

misme i a pensar que les coses no
sempre han d’anar malament, sinó
que sempre ha de quedar un espai
per a la confiança, per estar recep-
tius a la novetat, a la sorpresa. Els
dos personatges estan fets de la ma-
teixa fusta, l’únic que han estat
plantats en testos diferents i on la
terra no ha estat la mateixa.

A Seis clases de baile en seis se-
manas no estem davant d’un text
cabdal de la dramatúrgia contem-
porània però sí que estem davant
d’un bonic exercici de sentiments
a flor de pell, de sentiments emer-
gents, que no ho han acabat de fer
per por de ser descoberts. Seria més
fàcil parlar de les misèries i enfon-
sament dels dos personatges però
resulta més interessant veure
aquesta altra cara del mirall.

La química entre Herrera i Arte-
ro és evident i palpable i són els per-
fectes vehicles de transmissió del
text; plasmen amb encert les dife-
rències dels dos personatges i les
acaben convertint també en els
seus propis denominadors comuns.
Cal dir, però, que Juanjo Artero no
va tenir un començament de fun-
ció gaire entenedor en la funció de
dissabte, error que va esmenar
amb rapidesa. Els dos intèrprets van
mostrar bons dots com a ballarins
i el ritme de canvis era ràpid, tot i
que potser queien un xic en la len-
titud, però que no descompensen
gens el bon ritme del muntatge, que
va ser acomiadat amb sonors i
llargs aplaudiments.
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s imagineu com re-
sultaria de còmic
veure el Tomàs Moli-
na (el de veritat o el

del Polònia) assegurant que la
pluja mulla; o alguna autoritat
científica defensant que la terra
no és quadrada; o un mandatari
asiàtic dient que, en contra del
que pensen molts desinformats,
els ulls ametllats dels xinesos no
són el resultat del restrenyiment
que provoca el consum d’arròs...

Doncs aquesta és la sensació
que un servidor va tenir en sentir,
amb pocs dies de diferència, com
la vicepresidenta del govern cen-
tral, el diputat Josep Antoni Du-
ran Lleida i el conseller d’Educa-
ció de la Generalitat coincidien a
fer una mateixa declaració: «el
castellà no corre perill a Catalu-
nya». Això, senyores i senyors, no
és una opinió! Com no ho és que
la pluja mulla o que la terra és ro-
dona i gira, cada dia, sobre el seu
eix. És un fet científic demostra-
ble! Des de quan, doncs, la classe
política es dedica a constatar evi-
dències? Només la anormalitat
en què vivim impedeix que ens
petem de riure quan sentim ob-
vietats d’aquest calibre. I el que
ens hauria d’estranyar és que, ja
posats, aquells qui ens manen no
completin l’exposició d’evidèn-
cies dient que si hi ha cap llengua
que corre perill a Catalunya és el
català!

Deu ser que aquesta informa-
ció (igualment demostrable) pot-
ser no convé airejar-la, perquè els
catalans, ja se sap, som molt pru-
dents i molt honestos, molt dia-
logants, molt submisos i molt po-

líticament correctes. No volem
que ningú s’enfadi i ens van en-
senyar que, quan rebem una bu-
fetada, hem de parar l’altra galta,
i així fins que ens encetin la carn.
Llavors ens lleparem les ferides i
acceptarem del qui ens ha agre-
dit una mica d’esparadrap i mer-
cromina. Com que som tan edu-
cats, a més, li donarem les gràcies
i li besarem els peus.

Sí, ja ho sé, l’afirmació era la
resposta (amb pretensions de
contundència) a una nova i
enèsima ofensiva demagògica i
manipuladora contra la llengua
catalana en motiu del manteni-
ment de la immersió lingüística
en la nova Llei d’Educació. En
nom de la llibertat i de la demo-
cràcia (com sempre!) Pedrojota
parlava a El Mundo d’una Cata-
lunya independentista en matè-
ria d’educació, i el Partit Popular
difonia un anunci amb l’eslògan
Suspenso en calidad. Suspenso en
libertad, per reclamar els drets
d’aquells que volen per als seus
fills un ensenyament en castellà.

Curiosament, les nostres auto-
ritats s’han indignat més perquè
el PP utilitza nens emmanillats
en el seu enèsim pamflet en con-
tra del dimoni de la immersió
lingüística que no pas per l’absur-
ditat dels arguments que hi
eximeixen. Ningú no sembla in-
dignar-se pel fet que, un cop més,
s’agredeixi el model d’immersió
lingüística a base de mentides i
qui ens representa es limita a de-
fensar-lo proclamant una obvie-
tat (el castellà no corre perill), en
comptes de denunciar la trista si-
tuació real (el català sí que en
corre).

Mentrestant, a casa nostra hi
ha un gros de població molt im-
portant monolingüe en castellà,
el bilingüisme és una actitud que
tan sols s’exigeix als catalanopar-
lants, molts joves acaben la se-
cundària sense parlar ni un bor-
rall de català, l’ús d’aquesta llen-
gua continua retrocedint i, natu-
ralment, la terra gira i la pluja en-
cara mulla...
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«Seis clases de baile en seis semanas» no és un text cabdal
de la dramatúrgia contemporània però sí que proposa
un bonic exercici de sentiments a flor de pell
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La Fundació Enciclopèdia Catalana va celebrar ahir la final comarcal del
Certamen de lectura en veu alta a Manresa. L’acte, que va tenir lloc a
l’Auditori de Caixa Manresa, va reunir 28 joves lectors i lectores de 14
escoles. Es guanyadors van ser Carla Puigdellívol, de l’escola El Carme –
Vedruna, de Manresa; David Hernández, del CEIP Sant Joan, de Berga; Jana
Oliveras, del SES Collbató, de Collbató; i Marta Benet, Judit Escobar  i Ferran
Torra, de l’IES Pius Font i Quer, de Manresa.
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Lletres Premi als millors lectors en veu alta

El Toc de Festa Major de Man-
resa tindrà com a protagonistes
aquest  els actors Joan Pera i
Lloll Bertran, els quals represen-
taran al teatre Kursaal El joc dels
idiotes, una comèdia dirigida per
Antonio Calvo en la qual l’embo-
lic i el caos estan assegurats. Tam-
bé hi intervindran els actors i ac-
trius Gretel Stuyck, Pere Ventura,
Rafa Cruz i Román Sant Gregory.

Seran dues les funcions que es
podran veure d’El joc dels idiotes a
Manresa. La primera d’elles tindrà
lloc el dissabte , a / de  de
la nit. La segona, s’ha programat
per a l’endemà mateix,  d’agost,
a les  de la tarda.. 

Les entrades per veure l’es-
pectacle es posaran a la venda
d’aquí a set dies, el dissabte 
de maig, a partir de les 
del matí. El preu de les
localitats serà de 
euros ( euros per
als socis del car-
net Galliner i
els majors de
 anys).

Joan Pera,
que ja va actuar al
Kursaal amb Òs-
car. Una maleta,

dues maletes, tres maletes, i hi tor-
narà a ser el juny vinent amb El
Show de Joan Pera, encapçala
amb El joc dels idiotes el reparti-
ment d’una història protagonit-
zada per Pablo, un empresari fa-
mós, que és sorprès per un papa-
razzo mentre discuteix amb la
seva amant Elena, una jove top
model internacional. Amb la con-
dició de salvar el seu matrimoni,
Pablo intenta convèncer la seva

dona, una multimilionària ma-
dura, que Elena és l’amant de
Francesc, un pobre cambrer que
estava esperant a la cantonada. Per
fer la història més creïble, Elena i
Francesc seran convidats a anar a
viure junts. I és aquí on comença-
ran els malentesos i els problemes.
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«El joc dels idiotes» arribarà
al Kursaal per la festa major

La comèdia de Joan Pera i Lloll Bertran es representarà el 29 i 30 d’agost �

D’esquerra a dreta, Gretel Stuyck,
Joan Pera i Lloll Bertran 


