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CRISI A L’ESCENARI El paquet de cinc espectacles del Toc de Teatre incideix en diversos conflictes que tenen les crisis com a protagonistes.
D’una banda, l’econòmica, amb el neguit d’un home que necessita un préstec («El crèdit»). I d’altra banda, les existencials, amb un monitor sota
sospita («El principi d’Arquimedes»), una generació frustrada («Los hijos de Kennedy») i un grup de senyores angoixades per l’edat («Dones com jo»)



La delirant conversa que man-
tenen Jordi Bosch i Jordi Boixade-
ras a El crèdit es perfila com un dels
moments culminants del proper
Toc de Teatre del Kursaal de Man-
resa. El solvent duet interpretatiu
oferirà tres funcions al final de
juny d’un muntatge que està fun-
cionant d’allò més bé a la sala La
Villarroel (Barcelona) des que va
començar el curs, amb la història
d’un home que demana un prés-
tec bancari escrita per Jordi Gal-
ceran, l’autor de la lloada El mètode
Grönholm, com a garantia d’èxit.

La comèdia Un aire de família,
encara en cartell al Romea, obrirà
els dies 25 i 26 de gener el primer
Toc de Teatre, qui sap si ja amb un
nou gerent al despatx de l’última
planta del Kursaal. El muntatge di-
rigit per Pau Durà parteix del text
dels dramaturgs francesos Agnès
Jaoui i Jean-Pierre Bacri sobre les
petites alegries i misèries d’un
nucli familiar amb personatges
molt diferents entre ells. Francesc
Orella, Sílvia Bel, Cristina Genebat,
Maife Gil, Ramon Madaula i Jacob
Torres en són els intèrprets.

La cita següent és un plat fort
com El principi d’Arquimedes, la
història d’un monitor de piscina

sobre qui recau la sospita de no ha-
ver actuat correctament amb un
dels nens que fan cursets. La peça
escrita i dirigida per Pau Miró va
triomfar al Festival Grec del 2012 –i
posteriorment ha continuat su-
mant adhesions en altres esce-
naris de la mà de Rubén de Eguia
(fa poc va ser al Kursaal amb Smi-
ley) i Roser Batalla– i posa de ma-
nifest la fragilitat del contracte so-
cial quan la desconfiança fa forat
en una comunitat.

Preocupacions de dones
Els dos títols següents tindran un
marcat protagonisme femení. Do-
nes com jo passarà per Manresa
pocs dies després d’abandonar el
Romea, on s’instal·larà de gener a
març. Amb text i direcció de Pau
Miró, les habituals Carme Pla, Ma-
men Duch, Marta Pérez i Àgata
Roca representaran les preocu-
pacions d’un grup de dones que
s’apropa a la cinquantena i que es
reuneix per fugir de la quotidiani-

tat. Un panorama poc engrescador
que s’altera quan una d’elles deci-
deix fer un pas endavant.

Ariadna Gil, Emma Suárez i
Maribel Verdú, amb Josep Maria
Pou de director, representaran Los
hijos de Kennedy, una obra del
nord-americà Robert Patrick sobre
els anhels frustrats de la generació
dels seixanta. Álex García i Fernan-
do Cayo completen el repartiment
d’un espectacle que ja ha fet un
aplaudit recorregut per diversos es-
cenaris estatals. L’esmentada El
crèdit clourà el repòquer de pro-
postes amb què el Kursaal vol
apropar el públic de la Catalunya
Central al gènere teatral en els
propers mesos.
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El teatre Kursaal acollirà «El crèdit», el nou
èxit del creador d’«El mètode Grönholm»
L’equipament manresà també programa per al proper semestre una obra amb Maribel Verdú, Emma Suárez i Ariadna Gil

Juan Diego Botto va fer aixecar
dia rere dia els espectadors dels
seus seients al final de cadascuna
de les representacions d’Un trozo
invisible de este mundo, al princi-
pi de curs al Teatre Lliure de Bar-
celona. L’aclamat muntatge que
l’actor espanyol d’origen argentí va
escriure i interpreta, amb direcció
de Sergio Peris-Mencheta, es veu-
rà el 30 d’abril (20 euros) al Kursaal

en un dels Entretocs previstos.
L’obra, en què també intervé Astrid
Jones, s’estructura en cinc monò-
legs sobre la immigració i l’exili.

La temporada s’inaugurarà el 15
de febrer (20 euros) amb la comè-
dia 30/40 Livingstone, del tàndem
format per Jorge Picó i Sergi López.
Un altre còmic reconegut com
Quim Masferrer –conductor de
l’espai televisiu El foraster– prota-
gonitzarà el monòleg Temps, el
27 d’abril (18 euros). No menys ria-
lles promet  Iaia!, l’espectacle amb
què s’acomiada dels escenaris una
de les grans dames de l’escena
catalana, Montserrat Carulla. Es-
crita i dirigida per Roger Peña,
l’obra presenta una àvia tecnifica-

da que saboteja la vida sentimen-
tal del seu nét. Vicky Luengo i
Aleix Peña completaran el repar-
timent el dia 1 de maig (29 euros).

La màgia tindrà la seva quota de
protagonisme l’11 de gener (15
euros), amb La Nit dels Genis, i el
25 d’abril (18 euros), amb Jorge
Blass. La darrera cita de la prime-
ra meitat de l’any serà amb Lou-
logio, un fenomen de les xarxes so-
cials que des de YouTube fa sis
anys que fa riure els espectadors.
El 30 de maig (12 euros) serà al
Kursaal amb El chou de Lou.

Les entrades es posaran a la
venda el 3 de gener, excepte les de
La Nit dels Genis i Loulogio, que ja
es poden adquirir ara.
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L’aplaudit muntatge de Juan Diego
Botto es podrà veure en els Entretocs
El «30/40 Livingstone»

de Sergi López i el comiat de
Montserrat Carulla també
figuren en la programació



La proposta més especial de la
propera temporada teatral és l’es-
pectacle Subterrànies, sobreviure
entre bombes, que tindrà per es-
cenari el refugi de la Renaixença.
El muntatge concebut per Ma-
men Conte, Montse Alcoverro, It-
ziar Castro i Carme Poll es va po-
der gaudir durant el darrer Grec al
Refugi 307 del barri del Poble Sec
de Barcelona.

Subterrànies proposa un viatge
per l’interior d’aquelles construc-
cions que es van fer bastir a corre-
cuita perquè la població es po-
gués resguardar, en la mesura que
fos possible, dels bombardejos
que van patir diverses ciutats ca-
talanes durant la guerra civil. El de
la Renaixença va ser un dels refu-
gis que es van obrir a la capital del
Bages i els dies 1 i 2 de febrer
(amb sessions a les 12 i les 18 h)
acollirà la representació d’un mun-
tatge que recrea com es vivia a la
reraguarda durant els bombarde-
jos. Les entrades tenen un preu de
12 euros, es posaran a la venda el
3 de gener, a les 18 h, amb una sei-
xantena de localitats per sessió.
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«Subterrànies», que es va
veure durant el Festival Grec
a Barcelona, oferirà quatre
funcions a Manresa el febrer



Memòria de la guerra al
refugi de la Renaixença

Un aire de família. 25 (21 H) I 26 (18
H) DE GENER. 25 EUROS.

El principi d’Arquimedes. 1 (21 H) I
2 (18 H) DE MARÇ. 25 EUROS.

Dones com jo. 22 (21 H) I 23 (18 H) DE
MARÇ. 25 EUROS.

Los hijos de Keneddy. 12 (21 H) I 13
(18 H) D’ABRIL. 28 EUROS.

El crèdit. 27 (21 H), 28 (21 H) I 29 (18 H) DE
JUNY. 25 EUROS.

EL TOC DE TEATRE

La venda de localitats es farà al
principi del mes de gener

Els abonaments valdran 70
euros i es posaran a la venda

el dissabte 4 de gener a les 10 h tant
a taquilles com a www.kursaal.cat i
al 93 872 36 36. Les entrades per a
cada espectacle es dispensaran el di-
marts 7 de gener a partir de les 18 h.



LES ENTRADES

Jordi Bosch (esquerra) i Jordi Boixaderas mantenen un singular combat dialèctic en una oficina bancària

DAVID RUANO


