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CULTURES

Després d’exhaurir les entrades
de la Sala Petita del Kursaal de
Manresa, l’espectacle de la com-
panyia del Foment Cultural de
Súria T’estimo, ets perfecte, ja et can-
viaré es podrà veure finalment el
proper divendres 12 d’octubre a la
Sala Gran del teatre a partir de les
6 de la tarda.

La companyia surienca pre-
senta la fresca, subtil i tendra co-
mèdia musical de Jimmi Roberts
i Joe Di Pietro, que fa viure les in-
terioritats del món de la parella. És
una mirada a totes les experiències
que tothom ha viscut o viurà en al-

gun moment de la seva vida: la pri-
mera cita, el matrimoni, l’arribada
dels fills, la vellesa... En definitiva,
l’oportunitat de veure condensa-
des en dues hores l’humor i la
bogeria de les relacions senti-
mentals. En aquesta ocasió, T’es-
timo, ets perfecte, ja et canviaré es
presenta amb la direcció artística
d’Eduard Reguant, la direcció mu-
sical de David Martell i la direcció
coral de Ricard Reguant.

Com és habitual en els espec-
tacles programats d’inici a la Sala
Petita, les entrades són sense nu-
merar i costen 12 euros (10 euros
amb el carnet d’El Galliner).
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L’obra surienca «T’estimo, ets
perfecte, ja et canviaré» fa el
salt a la Sala Gran del Kursaal

El bar Abbey Road, al carrer del
Canonge Montanyà, s’acomiada
aquest cap de setmana de la nit
manresana. Serà un comiat amb
música, com moltes de les nits que
ha protagonitzat el local, que va
obrir portes el 4 de juliol del 2003
impulsat per Carles Claret i Agus-
tí Franch i que es va convertir en
un referent de la nit manresana.
L’encarregat de posar-hi la músi-
ca serà Jofre Bardagí, músic que es
va estrenar en solitari a l’Abbey
Road i que, fins i tot, va triar aquest
espai per enregistrar-hi un DVD.
Bardagí volia actuar al bar manresà
abans del comiat i ho farà demà
(23 h), amb un repertori de can-
çons de la seva etapa amb Glaucs,
de la seva trajectòria en solitari i de
versions. L’entrada serà gratuïta. 

El comiat definitiu de l’Abbey
Road serà dissabte i, tal com ex-
plica Franch, s’ha convidat els an-
tics cambrers (com el Gerard i la
Montse, ara socis de Franch del bar
L’Om del carrer d’Alfons XII) a
servir els darrers combinats. La in-
tenció és que sigui una nit de fes-
ta, «com si fos una inauguració, i
que la gent passi a acomiadar-se,
encara que acabem plorant ple-
gats». També s’aprofitarà per pre-
sentar la nova direcció del local,
que es preveu que tornarà a obrir

portes aviat, amb un nom i un con-
cepte renovats.

El tancament de l’Abbey Road,
que es produeix per «un cúmul de
circumstàncies» que enumera
Franch: les conseqüències de la llei
antitabac, la impossibilitat de con-
trarestar-la obrint una terrassa,
els nous locals de la competència,
l’impacte de la crisi econòmica...
«El local s’ha anat morint i creiem
que necessitava una empenta, i
nosaltres ja hem perdut l’energia.
Per això van decidir traspassar-lo
per trobar unes persones que tin-
guessin ganes de donar-li una

nova vida, explica el fins ara res-
ponsable del bar juntament amb
Carles Claret.

L’Abbey Road, al voltant del
qual han nascut iniciatives noc-
turnes com City Arms i Visness i
gastronòmiques com Lizarran i
El Cafè del Canonge, deixa enrere
els nombrosos concerts que ha
acollit: Menaix a Truà, La Cabra
Mecánica, Dani Flaco... Un dels
moments àlgids va ser la celebra-
ció del cinquè aniversari, pel qual
va omplir el pati del Casino amb els
manresans Efedefunk, Pastorets
Rock i Lo Pardal Roquer.
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L’Abbey Road de Manresa
tanca portes i s’acomiada amb
un concert de Jofre Bardagí

El bar del carrer del Canonge Montanyà va obrir el 2003 i va esdevenir
un referent de la nit de la ciutat El local renaixerà amb nova direcció 
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Jofre Bardagí, a l’Abbey Road l’octubre del 2005 per la gravació d’un DVD

Teatre Clip de Navarcles, el con-
curs de teatre amateur amb un for-
mat breu (els participants han de
presentar un fragment de 10 mi-
nuts), tindrà una segona edició el
2013. Després de la primera edició,
en la qual es van presentar 11
grups que van donar lloc a una gala
amb 6 finalistes, els organitza-
dors, el Grup de Teatre de Navar-
cles i la regidoria de Cultura de l’A-
juntament, han valorat la bona
acollida tant del públic com dels
participants a aquesta proposta
«innovadora i atractiva», segons ex-
posa Xavier Oliveras, president

de l’entitat teatral navarclina. Des-
prés de parlar amb els diferents
grups participants a la gala i d’ha-
ver fet una valoració entre tots els
implicats, s’ha vist que hi haurà no-
vetats en la segona edició, «perquè
hem detectat diversos aspectes
que es poden millorar». A banda
d’aspectes de funcionament intern,
la principal novetat serà que s’im-
plantarà un segon premi concedit
per un jurat, cosa que permetrà
que, posteriorment, es puguin
desenvolupar dues funcions, «per-
què, amb els tastos de 10 minuts,
el públic s’ha quedat a l’expectativa
de veure més de les obres».
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El concurs de teatre breu de
Navarcles tindrà una segona
edició, amb novetats, el 2013

LITUS
Dramatúrgia i direcció:Marta Buchaca.

Intèrprets: Sara Espígul (Laia), Borja
Espinosa (Toni), Josep Sobrevals (Pepe),
Sergi Torrecilla (Pau) i David Verdaguer
(Marc). Teatre Lliure (Espai Lliure,
Montjuïc). Passeig de Santa Madrona, 40.
Barcelona. Fins al 8 d’octubre. De dilluns
a dissabte, a les 20.30 h (els dimarts no hi
ha funció). Preu: 10/15 euros, a triar per
l’espectador (reserves a litus@flyhard.org).
Per Internet, 15 euros.
www.teatrelliure.com i www.flyhard.org.

La mort sempre deixa un pòsit
d’incomprensió, i la del Litus s’a-
maneix amb l’estupor que causa
una vida en plena efervescència
que s’estimba voluntàriament en
un revolt de la carretera de l’Arra-
bassada. Tres mesos després, els

millors amics del difunt es retroben
per treure el dol del silenci, però la
reunió pren un caire inesperat
quan el germà revela que en Litus,
abans de suïcidar-se, va deixar
cartes per a tots. La vetllada asso-
leix aleshores una nova dimensió
en la qual els traumes i les pors s’o-
bren pas com un torrent desbocat.

Litus és una peça de Marta Bu-
chaca sobre la mort que va tancar
la temporada passada de la Sala
Flyhard de Barcelona, exhaurint to-
tes les entrades de la petita sala del
barri de Sants. A l’excel·lent acollida
del públic s’hi van sumar unes
crítiques esplèndides i el Teatre
Lliure la retorna a la cartellera,
amb els canvis de Sara Espígul en
el paper que va fer Anna Alarcón
i de Sergi Torrecilla en el lloc de Ja-
cob Torres. L’obra, per la resta,
manté les seves constants vitals,
que l’han convertit en una cròni-
ca generacional punyent i delica-
da, dotada d’un magnetisme que,
de ben segur, li allargarà la vida en
algun altre escenari.

El muntatge dirigit per la ma-
teixa Buchaca –un dels valors més
sòlids de la dramatúrgia catalana
(entre d’altres, coautora de L’any
que ve serà millor)– presenta cinc
adults que, arribats a la trentena,
fan desfilar en els seus perfils al-
guns ítems de la contemporaneïtat
(la dificultat de les relacions de pa-
rella, la síndrome de Peter Pan...).
En un món deshumanitzat en que
la responsabilitat pesa tant que en
ànimes febles –o lúcides– condu-
eix a l’abisme del suïcidi, l’amistat
i el record són dos dels intangibles
que fan més suportable el buit
existencial. Litus relata el trànsit de
la felicitat juvenil a la vida adulta.

Litus pivota sobre l’eix emocio-
nal que dibuixen el Marc (David
Verdaguer), l’amic que fa riure a la
colla, i el Toni (Borja Espinosa), el
germà del finat que fa el cor fort en
els moments difícils. Dos extrems
que l’escriptura de Buchaca mati-
sa, reelabora i condueix cap un es-
pai comú on el dolor parla de la
mort des de la vida. Perquè, al
capdavall, si el problema és per als
que es queden, també és l’opor-
tunitat –i la meravella– de redreçar
el rumb.



TEATRE CRÍTICA

La reposició de «Litus» al Lliure renova la complicitat amb
el públic d’una de les millors obres de la temporada anterior

LA VIDA QUE COMENÇA EN EL DOL

Toni Mata i Riu 


