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CULTURES

El Teatre Kursaal de Manresa ha
programat una tercera funció de
l’espectacle Yes, we Spain is diffe-
rent, de l’humorista Carlos Latre,
per al divendres 22 de febrer a les
9 del vespre. El muntatge ja ha ex-
haurit gairebé les entrades de les
dues sessions previstes inicial-
ment, que tindran lloc l’endemà.

El muntatge mostra la versatili-
tat en el terreny de les imitacions
del popular còmic Carlos Latre,
que ha portat Yes, we Spain is dif-
ferent a una trentena de localitat
d’arreu de l’estat espanyol. Du-
rant una hora i mitja, l’actor es posa
a la pell de fins a un centenar de

personatges rellevants i coneguts
de la vida pública, tant del camp de
la política com de l’esport i la cul-
tura, entre altres.

De la caricaturització de Latre
en neix una història que presenta
Mariano Rajoy, actual president

del govern espanyol, quan desco-
breix que el país ha estat venut a
l’Alemanya d’Angela Merkel. El
polític popular maquina un pla per
portar Obama i aconseguir el seu
ajut per escapar de mans alema-
nyes. L’espectacle compta amb la
direcció de Jordi Casanovas, les co-
reografies de Francisco Lloberas i
el guió de David Lillo, Aran Zulai-
ka i el mateix Latre.

Les entrades tenen un preu de
27 euros i ja són a la venda. Les per-
sones que hi estiguin interessades
en poden adquirir adreçant-se a les
taquilles del teatre, trucant al te-
lèfon 93 872 36 36 o bé entrant a la
pàgina web www.kursaal.cat.
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El Kursaal programa una
tercera funció del xou que
protagonitza Carlos Latre

La nova sessió de l’espectacle «Yes, we Spain is different» tindrà
lloc el dia 22 de febrer a les 9 del vespre, amb entrades a 27 euros


El grup teatral Comediants, el di-
rector d’escena el qual és l’olesà
Joan Font, va obtenir ahir el premi
Joan Amades de Cultura Popular
per la trajectòria al llarg dels últims
quaranta anys i pel compromís
amb la cultura popular i tradicio-
nal, segons l’Associació Cultural
Joan Amades. El portaveu de l’en-
titat, Amadeu Carbó, va explicar
que Comediants s’ha imposat a
onze candidats, i que es va valorar,
especialment, «el fet que el grup ha
aconseguit un llenguatge teatral a
partir de la cultura popular i tra-
dicional».

En aquest sentit, es va tenir en
compte la relectura que Come-
diants ha realitzat de tradicions i
costums com el foc, els diables, els
gegants, els capgrossos, els titelles
i les danses. Per a l’Associació Joan
Amades, «res no s’ha escapat de
l’ull crític de la companyia, amb

singulars propostes de posada en
escena i un discurs teatral que ha
tingut una especial incidència en
les experiències de renovació fes-
tiva del país».

Paca Solà, de Comediants, va
mostrar la seva alegria per la con-
cessió d’un premi que prové d’u-
na associació que honra el folklo-
rista Joan Amades, «un referent del
grup des de sempre, la nostra bí-
blia». La companyia «sempre ha
admirat la trajectòria d’un home
que sense mitjans va recollir la tra-
dició oral i la va plasmar en llibres
com el Costumari Català, al qual
Comediants sempre torna».

El lliurament del premi es farà
el pròxim dia 20 de gener al cen-
tre de creació de Comediants, a
Canet de Mar, a la comarca del Ma-
resme. Segons van explicar ahir
des de la companyia, aquest acte
de reconeixement es convertirà en
tota «una festa».
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El grup Comediants obté
el premi Joan Amades
de Cultura Popular

OVER THE MOON
Direcció: David Pintó. Intèrprets: Víc-

tor Estévez, Elena Gadel, Ivan Labanda,
Patrícia Paisal i Xavier Torras (piano). Al-
meria Teatre. Carrer de Sant Lluís, 64.
Barcelona. Fins al 29 de gener. De di-
jous a dissabte, a les 22 h; diumenge, a
les 20 h (el 6 de gener, a les 22 h). 18
euros (dijous) i 20 euros (de divendres a
diumenge). Venda a taquilles i Tel-entra-
da. www.almeriateatre.com

ota la direcció musical
de Xavier Torras i el lide-
ratge del prolífic autor

manresà David Pintó, l’Almeria
acull Over the moon. La vida amb
les notes de Jonathan Larson, un ín-
tim i personal recorregut per al-
gunes de les peces escrites pel
compositor nord-americà, que va
morir el 1996 pocs dies abans de
complir els 36 anys. El muntatge
plasma el to vital i enèrgic d’un per-
sonatge que, malgrat la seva fe-
blesa i les adversitats, va mantenir
el vigor de l’esperit positiu i l’es-
perança d’una demà que es co-
mença a construir avui. L’espec-
tacle esdevé així un petit però
amè viatge on les peces de Rent o
Tick, tick boom van teixint l’amal-
gama que proposa el musical. 

Over the moon. La vida amb les
cançons de Jonathan Larson és
un muntatge que cerca la compli-
citat i la proximitat de l’espectador
i no només es compleix aquest ob-
jectiu en l’especial aposta escèni-
ca, sinó també en l’encert en la tria
de les cançons que componen el
viatge. Temes que poden plasmar
moments íntims i personals per,
seguidament  passar a ser un esclat
energètic sense concessions que
l’espectador, còmodament, pot
seguir amb fluïdesa i sense brus-
quedats ni canvis de ritme tren-
cadors, ja que cada un dels ele-
ments del muntatge formen part
d’un actiu i efectiu cos.

Quatre intèrprets homogenis,
encertats –Estévez, Gadel, Laban-
da i Paisal–, formen part d’un en-
granatge que es revela ben ajustat.
Per l’encertat moment d’humor i
complexitat que incorpora, destaca
la interpretació d’Ivan Labanda en
una de les peces del musical Tick,
Tick boom. 
Over the moon. La vida amb les

cançons de Jonathan Larson és
d’aquelles peces petites que no dei-
xen indiferent. Ja sigui per aques-
ta part més evident o directa de
gaudir d’un especial recital de
cançons o bé perquè es pot anar
més enllà i cercar les al·lusions per-
sonals o directes que cada un pot
veure en el contingut de les peces.
Simplement, i en definitiva, és
una proposta per gaudir que estarà
en cartell al gracienc Almeria Tea-
tre de Barcelona fins al dia 29 d’a-
quest mes de gener.
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UN BON HOMENATGE A
L’OBRA DE LARSON

Barcelona
Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

El manresà David Pintó dirigeix a l’Almeria Teatre de
Barcelona un musical basat en les composicions de
Jonathan Larson, autor de «Rent» i «Tick tick boom»

L’humorista Carlos Latre
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