
Explica el director Julio Manri-
que que La forma de les coses
col·loca un mirall davant el prota-
gonista i, per extensió, el públic.
Aquest cap de setmana, aquest
text de Neil Labute que va estre-
nar en català el Teatre Lliure el fe-
brer passat arriba a Manresa en
sessió doble dins la programació
del Toc de Teatre.

Adam és un xicot insegur que,
per agradar a la seva singular pro-
mesa, canvia d’aspecte. Però lla-
vors desagradarà als seus amics
de sempre. A partir d’aquí, La for-
ma de les coses adopta el format
de la tragicomèdia per parlar so-
bre la vanitat humana.

Julio Manrique es va proposar el
repte de dirigir aquesta obra des-
prés de veure la versió cinemato-
gràfica que es va rodar arran de
l’estrena teatral a Londres el maig
del 2001. A Manrique li va sem-
blar «una història provocadora,
perversa, intel·ligent, contun-
dent i molt divertida».

L’elenc és format per quatre jo-
ves actors: Mireia Aixalà (Òscar.
Una maleta, dues maletes, tres
maletes, Juli Cèsar), Cristina Ge-
nebat (Ricard G., Escenes d’una
execució), Xavi Ricart (La filla del
mar, El tinent d’Inishmore) i
Marc Rodríguez (L’inspector, Ro-
meu i Julieta). L’espectacle té una
durada d’una hora i 40 minuts.

Toni Mata i Riu

La forma de les
coses

EL TIQUET: La forma de les
coses, demà (1/4 d’11 de la
nit) i diumenge (6 de la tarda)
al teatre Kursaal de Manresa.

Teatre

Agradar o no agradar
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“Els diumenges del Mercat del Bolet de 
Cal Rosal” és un programa d’activitats al 
voltant dels bolets que l’Ajuntament d’Olvan 
ha organitzat amb l’objectiu de dinamitzar el 
Mercat del Bolet. 

El mes de setembre les activitats es van 
adreçar al públic infantil i el mes d’octubre 
es van dedicar a la micologia. Aquest mes de 
novembre cada diumenge s’ofereixen activi-
tats relacionades amb la gastronomia, amb 
tastos de bolets i cursos de cuina. Finalment, 
el darrer diumenge abans de tancar el 
mercat es realitzarà una activitat relaciona-
da amb Nadal.

Els diumenges del 
Mercat del Bolet de Cal Rosal

Un grup de nens i nenes han dissenyat els bolets 
imaginaris que el dibuixant Yorgos ha incorporat 
al mural

Els bolets, les capsetes i els instruments de la 
senyora Teresa han convidat els nens i nenes a 
endinsar-se en divertides històries protagonit-
zades per bolets

El micòleg Lluc Escànez ha impartit un curset de 
micologia amb una sessió audiovisual i una altra 
al bosc

L’obra parla de la inseguretat

ROS RIBAS

NEIL LABUTE

Per al públic manresà, Neil
Labute no és cap descone-
gut. El creador de Detroit
(Estats Units) va ser el res-
ponsable de Gorda, un text
que es va poder veure a la
ciutat l’any passat. Influït
per David Mamet, aquest
director de cinema, guionis-
ta i dramaturg és un nom de
referència en el camp de la
creació escènica. L’any
2000 va guanyar la Palma
d’Or al Festival de Canes
per la direcció de Nurse
Betty. The shape of things
(La forma de les coses), del
2001, va ser un èxit, com
també The Mercy Seat, un
muntatge en resposta als
atemptats de l’11-S. Fat
Pig, Wrecks i In a dark dark
house són altres títols d’un
repertori que ha convertit
Labute en un lúcid analista
de la naturalesa humana i
de la societat del seu país.

La Mostra de Teatre de Petit
Format d’Esparreguera (Lola)
presenta aquest cap de setmana
l’obra Tècniques de comunica-
ció extrema, que va viure la se-
va estrena dijous i es podrà con-
tinuar veient avui, demà i di-
umenge. Dirigit per Àlex D. Ca-
po, aquest muntatge centra la
seva mirada en el món de l’em-
presa a partir d’un seminari que
imparteixen tres joves i experi-
mentats professors de l’escola
de Fort Benning (Geòrgia, Estats
Units).

Jordi Pérez, Magda Puig i Sergi
Torrecilla són els intèrprets d’un
espectacle que té la producció
de Revés Teatre i el Festival Lola,
amb el suport de La Farinera del
Clot. El text i la dramatúrgia són
del mateix Capo i de Caterina
Pruna-Gassió. Àlex D. Capo és
llicenciat en Art Dramàtic per
l’Institut del Teatre de Barcelo-
na. Com a director, ha estat al
capdavant de Les coses de la
Forma, d’Aleix Aguilà, aquest
mateix any, i de Vull ser Ber-
nard-Marie (2008), de la qual
també és l’autor, entre d’altres.

La representació d’avui, diven-
dres, i la de demà, dissabte, tin-
dran lloc a les 10 de la nit al Tea-
tret d’Esparreguera. Diumenge,
la funció se celebrarà a les 7 de
la tarda. Les entrades valen 8

euros, i els menors de 25 anys
només n’han de pagar 5.

L’oferta del cap de setmana
també inclou dues interven-
cions teatrals i un concert de
música electrònica, totes tres
d’accés lliure i gratuït.

Dins del projecte In Lola, que
està destinat a donar suport als
joves creadors de la localitat, es
porten a terme les anomenades
càpsules teatrals, composicions
curtes, de pocs minuts, de petit
format i d’un caire plenament
experimental que s’ofereixen
als espectadors abans de la fun-
ció del dia. La companyia local
Gatnegre presentarà avui La
mort truca, a partir d’un text de
Woody Allen, amb Gerard Bide-
gain i Marc Ceballos, i tant avui
com demà escenificarà Escolta!,
a partir d’un text de Lluïsa Cuni-
llé, amb  Núria i Queralt Sáez.

Després de les funcions d’avui
i demà, a partir de les 11 de la
nit al bar-vestíbul de la Passió es
podrà gaudir d’una nit de músi-
ca amb DJ, en la qual participa-
ran els joves esparreguerins Al-
bert de León, Sergio Díez, Fran-
cisco Soto, Víctor Cabre i Joan
Nieto.

Redacció

Tècniques de
comunicació extrema

Teatre

El món de l’empresa

EL TIQUET: Tècniques de co-
municació extrema, avui i
demà (22 h) i diumenge (19
h) al Teatret d’Esparreguera.


