
Ni una ni dues. Tres. El Casal
Familiar Recreatiu Els Carlins de
Manresa engega un cicle entre
abril i juny amb l’estrena de tres
espectacles: Excuses!, de Joel Joan
i Jordi Sànchez; Dona Flor, una
creació de l’autor manresà Agustí
Franch; i Salomé, d’Oscar Wilde,
dirigides i protagonitzades per
actors i actrius del Casal Familiar
Recreatiu.

Si, habitualment, el grup de tea-
tre del Casal aposta per un mun-
tatge l’any, que posteriorment roda
en concursos i mostres de teatre
amateur del país, enguany, «la vi-
talitat, la inquietud i les ganes de
tothom qui es mou als Carlins,
des dels alumnes dels tallers de
teatre, passant pels participants
dels Pastorets i acabant amb els in-
tegrants del Grup de Teatre, han fet
que tinguem en cartera tres estre-
nes aquesta primavera», explica Jo-
sep Soler, president de la Fundació
Privada Cultura i Teatre, que tre-
balla conjuntament amb el Casal
Familiar Recreatiu en la gestió de
la Sala Els Carlins.

Per a Eduard Plaza, president del
Casal, l’objectiu de l’entitat ha es-
tat sempre «incentivar el teatre
amateur», i l’estrena dels muntat-
ges evidencien i reivindiquen  «el
treball que s’està fent». Així, ara ma-
teix, «el 80% dels actors, actrius i di-
rectors que es mouen als Carlins
han sortit dels tallers de teatre».
L’entitat té una oferta de formació,
conjuntament amb el Kursaal, de
cursos d’iniciació (dos nivells),
amb una quarantena d’alumnes
de 5 a 18 anys repartits en quatre
grups. Per a Soler, a més, «si a part
de formar actors hem sabut crear

espectadors, ja hem complert l’ob-
jectiu». El grup de teatre del  Casal
Familiar Recreatiu estrenarà la
primera de les tres obres, Excuses!,
amb la direcció d’Adrià Mas i la par-
ticipació de Jordi Vilamú, Carla
Casarramona i Climent Ribera, els
dies 14 i 15 d’abril. Excuses!, de Joel
Joan i Jordi Sànchez (Kràmpack),
va ser un dels grans èxits del teatre
català de principi de la dècada.
Aquesta comèdia sobre les rela-
cions de parella es va estrenar el
gener del 2001 al Teatre Romea, on
va fer temporada fins al juny. Des-
prés, més de 150.000 persones van
assistir a les representacions que
durant un any la companyia Kràm-
pack va fer arreu del país.

La segona proposta, Dona flor,
la dirigeix Ivan Padilla (a qui s’ha
pogut veure al musical La Venta-
focs), amb música de Carles Badia
i un repartiment format pels mem-
bres del grup Mala Fama del Casal.
Es posarà en escena el 16 i 17 de
juny. Finalment, la personal visió
de la historia bíblica de Salomé
de Wilde es representarà el 30 de
juny i 1 de juliol.
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PLANTER TEATRAL el casal Familiar recreatiu manté la seva aposta per la formació i l’exhibició teatral amateur. aquesta primavera, 
els carlins proposa un cicle de tres obres, una de les quals, Dona flor, de l’autor manresà agustí Franch. La comèdia Excuses! obrirà el foc el 
14 i 15 d’abril i el tancarà a final de juny Salomé, d’oscar Wilde. el grup de teatre, a més, participa en la Xarxa d’arts escèniques amateurs, espai a



Els Carlins obre un cicle
teatral d’abril a juny amb
l’estrena de tres muntatges

La sala manresana posarà en escena Excuses!, Dona flor
i Salomé, protagonitzades i dirigides per actors i actrius del Casal 


Nova web per comprar entrades 
i col·laboració amb el restaurant

Les entrades tenen un preu
de 8 euros i es poden comprar

a manresa.fila12.cat. A més, es posa
en marxa una iniciativa de col·labora-
ció amb el restaurant de la sala i, per
18 euros, en la sessió de dissabte
s’ofereix sopar i entrada.



LA CLAU

En aquests moments, el grup
del Casal té estrenats dos mun-
tatges, És així si us ho sembla i
Un matrimoni de Boston, que
estan en cartell en diferents mos-
tres o concursos del país. Igual-
ment, aquest darrer muntatge,
de David Mamet i dirigit per Joan
Torrens, ha estat seleccionat per
participar en el catàleg de grups
de la Xarxa d’Arts Escèniques
Amateurs, l’Espai A, una nova ini-

ciativa de la Generalitat per tal de
potenciar les representacions de
les produccions amateurs i crear
una programació estable d’arts es-
cèniques al país. La companyia
manresana va estrenar l’obra l’oc-
tubre del 2010, amb  Fina Tapias,
Àngels Torrens i Meritxell Costa.
Una història d’amor entre dues
dones en el Boston de final del XIX
en una comèdia d’insinuacions
sobre la veritat i les aparences.

Seleccionats per a l’Espai A
Un moment de l’obra Un matrimoni de Boston, estrenada el 2010

ARXIU/SALVADOR REDÓ

TRES VECES 20 AÑOS
França, Bèlgica, Regne Unit, 2011. 90

min. Drama. Direcció: Julie Gavras.
Intèrprets:William Hurt (Adam), Isabella
Rossellini (Mary), Doreen Mantle (Nora),
Kate Ashfield (Giulia), Joanna Lumley
(Charlotte), Simon Callow (Richard).
Manresa (Atlàntida)

es comèdies romànti-
ques –especialment els
productes que ens arri-

ben de Hollywood– són protago-
nitzades sovint per personatges ju-
venils, però, no obstant això, conti-
nua havent-hi saludables excep-
cions a la norma. En aquesta cas,
això sí, de factura europea. Julie
Gavras s’apunta a la dissidència
amb el seu    segon llargmetratge de
ficció –el primer  fou La culpa es de
Fidel, rodat fa sis anys–, Tres veces 20
años.

El film indaga en la problemàtica
sorgida quan la parella formada
per Mary i Adam, que voregen la

seixantena, afronten amb entusias-
me i rebel·lia l’arribada imminent
de l’anomenada tercera edat. La
seva relació amorosa entra en una
nova dimensió, però les seves res-
pectives famílies es mostren reticents
a voler entendre les conductes ago-
sarades i vitalistes que han abraçat.    

La directora francesa és filla de
Constantin Costa-Gavras, el popu-
lar autor de títols com  Z i Estado de
sitio. Julie no adopta els patrons
del cinema polític que conreà el seu
progenitor, però es nodreix del seu
esperit testimonial i  respira el ma-
teix alè inconformista. Tres veces
20 años defuig, així, del sentimen-
talisme inofensiu que presideix la
majoria dels productes d’aquestes
característiques, i incideix amb una
emotivitat crepuscular en una visió
crítica de la realitat social.

La càmera de Gavras descobreix
unes actituds morals retrògrades,
encara dominants en el segle XXI,
que rebutgen la idea que la il·lusió
i la passió no són tributàries de la jo-
ventut. Les lloables intencions de la
creadora gal·la estan desvirtuades
sensiblement, però, per un tracta-
ment massa epidèrmic dels perso-
natges de Mary i Adam, encarnats
per Isabella Rossellini –a anys llum
del carisma que desprenia la seva
mare, la gran Ingrid Bergman– i
William Hurt –un dels actors nord-
americans més versàtils i complets
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La iL·Lusió i La passió quan
es voreja La tercera edat
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Isabella Rossellini i William Hurt

Julie Gavras no adopta els
patrons del cinema polític que
va conrear el seu progenitor,
però respira l’alè inconformista


