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Música d’Entrada

Són tretze a escena. 9 dones i qua-
tre homes. Però amb l’equip tècnic
en sumen una vintena. L’Associació
Teatral El Teló va néixer el 2008 i una
de les seves funcions ha estat fer-ne
tallers per a la gent gran. Però no no-
més això. El grup de teatre ja ha por-
tat a escena Embolics d’alta costura,
el 2009;  RAM ONA, el 2010 i el 2011
i el 2012, L’home del sac, totes tres
signades per Josep Torras Porti.
Aquesta darrera es va poder veure
a la Cova, durant la passada fira Me-
diterrània i que partia de l’expecta-
ció que va despertar entre els man-
resans l’arribada del qui seria Sant
Ignasi de Loiola. Diumenge canvien
completament de registre, de tema
i d’escenari.

Un peu en la història la signa no-
vament Josep Torras (que dirigeix i
també interpreta un dels perso-
natges del muntatge) i es presenta
com una «comèdia esbojarrada»
que, com explica el mateix autor,
«tracta de passada el tema de la cri-
si» i de l’eterna lluita de sexes posant
l’èmfasi en «la potencialitat de la
dona». Després de mesos d’assajos,
El Teló estrenarà diumenge al tea-
tre Conservatori un espectacle al
qual no li manquen els números
musicals, que es posaran en esce-

na en playback per exigències del
guió: «l’argument comporta que
s’ha de fer necessàriament així, es
tracta d’imitacions». I de què va, tot
plegat?

Un peu en la història és el títol
d’un programa setmanal que
vol començar a gravar una
televisió local. Quan tot està
a punt, la direcció de la ca-
dena decideix que del pro-
grama se n’encarreguin, ex-
clusivament, les professio-
nals femenines... el que im-
plica desplaçar a la catego-
ria de tècnics en Manel (Jo-
sep Torras) i en Gregori
(Martí Mendoza), director i
actor principal del programa
fins llavors. Res no sortirà
com està previst... ni a
elles ni, finalment, a
ells. 

Amb un elenc que
va dels 15 anys al 70, El
Teló té dues preten-
sions: fer-ho passar bé  i
demostrar que ser capaç
i ser amateur casen bé.

S. PAZ | MANRESA

Dones i homes en peu de guerra
L’associació teatral manresana estrena diumenge al teatre Conservatori la comèdia «Un peu en la història»

L’ESPECTACLE

Lloc: teatre Conservatori. c/ Mestre Blanch, 4.
Manresa. Dia: diumenge, a les 19 h.
Entrades: 5 euros. Venda a taquilla, una
hora abans de l’espectacle i a www.kursaal.cat.

Un peu en la història

El Teló

Javier Soriano i Rebeca Monas-
terio, dos dels millors balladors
catalans, actuaran junts per pri-
mera vegada aquest diumenge a
La Peixera. Serà el segon dels
tres concerts del primer Cicle de
Flamenc organitzat pel local
manresà, que va començar el
mes de maig passat amb Juan
Manuel Galeas.

Soriano i Monasterio presen-
taran l’espectacle Al tiempo de
dos. Estaran acompanyats per la
cantaora Sara Flores i el tocaor
Juan Cortés. Segons Sergi Ron-
cal, responsable de La Peixera,
la de diumenge és una oportu-
nitat per veure «grans artistes del
gènere en un petit format».

Art, força, carisma, rapidesa i
tècnica en el zapateado. Amb
aquests adjectius ho defineix
Rebeca Monasterio, nascuda el
1988 a Barcelona. Als 7 anys s’i-
nicia en el ball flamenc i el seu
debut professional el fa als 16
anys en els tablaos de Barcelo-
na. Des del 2008 i fins ara ha for-
mat part del reconegut Tablao de

Carmen Amaya. El 2010 estrena
el seu propi espectacle De pura
cepa, que presenta al teatre Apo-
lo de Barcelona; el 2011 actua en
el Festival de Flamenc a Ucraïna
amb la companyia de Carmen
Amaya i l’any passat en el Festi-
val Mas i Mas de Barcelona
acompanyada del reconegut
bailaor Luis de Luis. 

Deixeble directe d’una de les
llegendes del ball, la Chana,
Javier Soriano, que ja va
ballar a La Peixera el
desembre passat
amb El sentío del
compás, trepitjarà
l’escenari amb Re-
beca Monasterio. So-

riano ha estat pro-
fessor a l’Escola
de Dansa Pas a
Dos, de Sant Joan
de Vilatorrada i,
també, de la Casa
d’Andalusia i al Cen-
tre Cultural Andalu-
sia de Manresa. 

El concert del cicle
programat per La Pei-
xera es farà el diumenge 14 de

juliol amb l’actuació del can-
taor Victor Palacios i

del tocaor manresà
Agustín Mon-
toya. 

REDACCIÓ | MANRESA

Junts per primer cop
Rebeca Monasterio i Javier Soriano presenten «Al tiempo de dos», a La Peixera

L’ESPECTACLE

Lloc: La Peixera Cafè-Teatre. Carrer de la
Codinella, 5-9. Manresa. Dia: diumenge,
a les  19 h. Entrades: 12 euros
anticipada i 15 euros a taquilla.

Al tiempo de dos

Tarda de ‘bailaores’ 

A LA FILA DE DALT D’ESQUERRA A DRETA

Ramon Gubianas Sandalio
Gemina Alonso Roseta
Pilar Gamisans Natàlia
Margarita Anton Sole
Susana Morelló Adelaida
Fina Morell Sílvia
Maite Vilà Amàlia

A LA FILA DE BAIX D’ESQUERRA A DRETA

Arnau Manyas Dionís
Anna Maria Cuadras Maribel
Josep Torras Manel
Martí Mendoza Gregori
Dolors Bartomeus Sara
Esther Codina Tània

QUI ÉS QUI

EL TELÓ/S. LL.ADÓ

Cinc anys de l’entitat
L’Associació Teatral El Teló va
néixer l’any 2008, amb la fina-

litat principal de donar a conèixer el
teatre com a eina per a l’enriquiment
personal i social. El president de l’en-
titat és Ramon Gubianas, que també
forma part de l’elenc.
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