
A. BOFILL/DAVID RUANO/TEATRE LLIURE

Els protagonistes de la comèdia Pel davant
i pel darrera, que passarà pel teatre Kursaal de
Manresa Montse Guallar i Ferran Rañé, dos
dels intèprets del muntatge L’hort dels cirerers

D’esquerra a dreta, Chantal Aimée i Joan Carreras,
actors de Gata sobre la teulada de zinc calenta, i Àlex
Rigola, director del muntatge
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La Sala Gran del Kursaal de
Manresa acollirà deu espectacles
teatrals durant el primer semestre
del 2011, segons la programació
feta pública per El Galliner. Se-
guint la pauta fixada des de la rei-
nauguració de l’equipament, el
Toc de Teatre i els Entretocs duran
a la ciutat alguns dels espectacles
que triomfen a la cartellera bar-
celonina i, posteriorment, fan gira
per Catalunya. Els abonaments
es posaran a la venda el 8 de gener
a les 10 del matí, a 75 euros ca-
dascun, i els compradors podran
adquirir gratuïtament una entra-
da per a un Entretoc, a triar entre
Coses que dèiem avui, Copenha-
guen i Petits crims conjugals.

El Toc de Teatre començarà
amb L’hort dels cirerers, una obra
de Txèkhov dirigida per Julio Man-
rique que actualment es pot veu-
re al Teatre Romea de Barcelona i
ha rebut opinions dispars de la crí-
tica. Concebut en clau de comèdia,
el muntatge tracta d’una família

d’origen rus amb problemes eco-
nòmics i disposa d’un ampli re-
partiment, amb noms com Mire-
ia Aixalà, Cristina Genebat, Mont-
se Guallar, David Selvas i Ferran
Rañé, entre altres.

Pel davant i pel darrera, de Mi-
chael Frayn, és una comèdia d’è-
xit mundial que s’ha escenificat di-
verses vegades a Barcelona, la
darrera de les quals en una pro-
ducció que a hores d’ara està fent
estada al teatre Borràs. Alexander
Herold dirigeix un muntatge d’em-

bolics i humor en què participen
noms coneguts de l’escena, com
Rosa Gámiz, Enric Majó, Anna
Barrachina i Dafnis Balduz.

La tercera proposta del Toc serà
Gata sobre la teulada de zinc ca-
lenta, un títol que passarà a la
història del teatre català perquè
des de final de setembre fins diu-
menge passat va servir per inau-
gurar el nou Teatre Lliure del bar-

ri de Gràcia. Àlex Rigola dirigeix
aquesta història de Tennessee Wi-
lliams sobre la incomunicació,
amb Joan Carreras, Andreu Beni-
to i Chantal Aimée en els papers
principals.

Les T de Teatre duran al Kursaal
Delicades, que es va poder veure en
la darrera edició del Grec amb un
notable èxit de públic al Poliorama.
Sense oblidar la vis còmica que ha
caracteritzat sovint la companyia,
aquest espectacle adopta un to ín-
tim, fet de fragments aparentment
sense cap relació entre ells. Alfre-
do Sanzol és el director d’un elenc
format per Mamen Duch, Marta
Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta,
Jordi Rico i Àgata Roca.

De la mitja dotzena d’Entre-
tocs previstos, aquest diari ja va
avançar els noms d’Hoy no me
puedo levantar, el musical sobre
les cançons de Mecano, i El mèto-
de Grönholm, un dels èxits més es-
clatants de la història recent del
teatre català. La resta de funcions
previstes són: Coses que dèiem

avui, un text de Neil Labute dirigit
per Julio Manrique que va triom-
far a la sala Beckett; Secrets, del
Mag Lari, en sessió golfa; Copen-
haguen, de Michael Frayn, amb
Pere Arquillué, Rosa Renom i Llu-
ís Marco, sobre la trobada de Niels
Bohr i Werner Heisenberg, dos
científics que, amb les seves re-
cerques, van fer possible la bom-
ba atòmica; i Petits crims conjugals,
d’Eric-Emmanuel Schmitt, amb
Xicu Masó a la direcció i Laura Co-
nejero i Ramon Madaula com a in-
tèrprets d’una història sobre les
contradiccions d’una parella.
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El Kursaal proposa deu cites teatrals
El Toc inclou les obres L’hort dels cirerers, Pel davant i pel darrera, Gata sobre teulada de zinc calenta i Delicades

El semestre que ve inclou sis
Entretocs, entre els quals una
sessió golfa de l’espectacle
Secrets, del Mag Lari

Coses que dèiem avui,
Copenhaguen i Petits crims
conjugals també passaran
pel teatre manresà
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ALTA VOLADA ESCÈNICA Drames i comèdies s’alternaran el semestre que ve a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa. El Toc proposa
quatre obres i El Galliner incorpora a aquesta oferta mitja dotzena d’Entretocs, entre els quals les set funcions ja anunciades temps enrere del
musical Hoy no me puedo levantar. Amb la compra dels abonaments, es podrà adquirir, de manera gratuïta, una entrada per a un altre espectacle
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L’hort dels cirerers
26 i 27 de febrer. 25 euros
Pel davant i pel darrera
12 i 13 de març. 25 euros
Gata sobre teulada de zinc
calenta
16 i 17 d’abril. 25 euros
Delicades
21 i 22 de maig. 25 euros

TOC DE TEATRE

Hoy no me puedo levantar
20-23 de gener. 52 euros
Coses que dèiem avui
17 de febrer. 20 euros
Secrets, Mag Lari (sessió golfa)
19 de febrer. 15 euros
El mètode Grönholm
20 i 21 de febrer. 25 euros
Copenhaguen
1 d’abril. 25 euros
Petits crims conjugals
8 de maig. 25 euros

ENTRETOCS


