
Dos èxits com Losers i El zoo de
vidre i dues propostes de La Per-
la 29 com Cels i Timó d’Atenes
conformen el quartet d’espectacles
del Toc de Teatre del Kursaal de
Manresa per al primer semestre
del nou curs. Els abonaments es
posaran a la venda el 6 de setem-
bre (10 h) i les entrades, tres dies
després a les 18 h.

El primer contacte dels espec-
tadors amb l’oferta teatral del Kur-
saal després de les vacances serà
El zoo de vidre, una peça de Ten-
nesse Williams dirigida per Josep
Maria Pou i interpretada per Mí-
riam Iscla, Meritxell Calvo, Dafnis
Balduz i Peter Vives. El muntatge
es podrà veure els dies 27 i 28 de
setembre i explica la història d’u-
na família que viu en unes condi-
cions precàries en els anys de la
Gran Depressió als Estats Units.

El següent cap de setmana per
marcar en el calendari serà el dels
dies 25 i 26 d’octubre, amb Timó
d’Atenes, un text de Shakespeare
que s’haurà estrenat pocs dies
abans a la Biblioteca de Catalunya
en el marc del festival que porta el
nom del dramaturg anglès. Diri-
gida per David Selvas i interpre-
tada per Julio Manrique, presen-
ta l’auge i la caiguda d’un perso-
natge de la Grècia clàssica.

Alba Florejachs i Jordi Díaz sig-
nen una de les comèdies de la
temporada, Losers, que es pot
veure fins aquest diumenge a La
Villarroel. L’obra està escrita i di-
rigida per Marta Buchaca i pre-
senta en clau d’humor les peripè-

cies vitals i sentimentals de dos sol-
ters de quaranta anys. Pel Kursaal
passarà els dies 28 i 29 de no-
vembre.

Una altra producció de la com-
panyia La Perla 29 és Cels, actual-
ment en cartell a l’esmentada Bi-
blioteca de Catalunya. Escrita per
Wajdi Mouwad (Incendis), i diri-
gida per Oriol Broggi, conta com
un suïcidi altera la vida d’un grup
d’espies que vigila converses tele-
fòniques i mira el cel en previsió
d’un atemptat terrorista. Les fun-
cions tindran lloc els dies 13 i 14 de
desembre, amb Eduard Farelo,
Xavier Boada, Màrcia Cisteró, Xa-
vier Ricart i Ernest Villegas.
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La comèdia romàntica «Losers» es
veurà en el Toc de Teatre del Kursaal
La programació es completa amb les obres «El zoo de vidre», «Cels» i «Timó d’Atenes»

Josep Maria Mestres dirigirà l’es-
pectacle Frank V. Opereta d’una
banca privada, que es podrà veu-
re al Teatre Lliure de Montjuïc del
16 d’abril al 17 de maig de l’any vi-
nent, segons es va donar a conèi-

xer ahir en la presentació de la pro-
gramació de la propera tempora-
da. El muntatge del qual es farà
càrrec el director de Calaf parteix
d’un text de l’autor alemany Frie-
drich Dürrenmatt versionat per
Sergi Belbel, i que comptarà amb
les interpretacions de Mònica Ló-
pez, Laura Aubert, David Verda-
guer i Eduard Farelo, així com del
grup musical osonenc Obeses.

La cartellera del Lliure per al
proper curs depararà la presència
de l’actor i director italià Toni Ser-

villo, destacat protagonista de La
gran bellesa (Oscar a la millor
pel·lícula de parla no anglesa), en
l’obra Le voci di dentro, d’Eduardo
de Filippo. L’intèrpret argentí Fe-
derico Luppi serà un general de la
dictadura argentina a El reportaje,
de Santiago Varela. Alberto San
Juan dirigirà Ruz-Bárcenas, un text
de Jordi Casanovas sobre el polè-
mic cas dels pagaments en diner
negre del Partit Popular.

El curs s’iniciarà amb Victòria
d’Enric V, de Shakespeare i en

versió de Pau Carrió. Lluís Pasqual,
principal responsable del Lliure,
dirigirà El rei Lear, amb Núria Es-
pert en el paper principal. Una al-
tra gran dama de l’escena com
Blanca Portillo interpretarà El tes-
tamento de María, dirigida per
Agustí Villaronga (Pa negre) a par-
tir de la novel·la homònima de l’es-
criptor Colm Tóibín. També es re-
posaran Dies feliços, amb Emma
Vilarasau, i Un enemic del poble,
amb Pere Arquillué i participació
de la manresana Mar Casas.
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Josep Maria Mestres dirigirà un Dürrenmatt al Lliure
Toni Servillo portarà una

peça d’Eduardo de Filippo i
Núria Espert serà Lear en un
muntatge de Lluís Pasqual



L’anual Trobada d’Intercanvi de
Punts de Llibre que se celebra a la
Biblioteca del Casino de Manresa
arribarà demà, dissabte, a la sete-
na edició. L’aplec de col·leccio-
nistes d’aquest objecte tan preuat
per als amants de la lectura tindrà
lloc de les 11 a les 13 h, a l’edifici
modernista del passeig de Pere III,
i està obert a tothom.

D’arreu de Catalunya es preveu
que vinguin els participants en la
trobada, que reuneix punts de lli-
bre de temàtiques ben diverses.
Tots els concurrents seran obse-
quiats amb el punt de llibre gua-
nyador del concurs d’enguany,
que el mes de maig passat va pre-
miar la peça presentada per Joan
Manel Gabarró. En aquest punt s’a-
precia la imatge en color d’una
noia que llegeix un llibre, sobre un
fons amb figures en gris, i que ca-
mina a contracorrent desprenent
força i lluminositat. Tot un símbol
de la vitalitat de la lectura.
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La biblioteca del
Casino acull un
nou intercanvi de
punts de llibre

Macari Gómez, Mac, rebrà avui
un homenatge a l’ajuntament d’O-
lesa per la seva destacada trajec-
tòria com a cartellista cinemato-
gràfic. L’acte tindrà lloc a les 19 h
a l’auditori de la Casa de Cultura i
està obert a tota la ciutadania.

Mac va rebre fa uns mesos la
Creu de Sant Jordi de la Generali-
tat de Catalunya, una distinció
que va sol·licitar el consistori ole-
sà a través d’una recollida de fir-
mes, i l’any passat va ser nomenat
membre d’honor de l’Acadèmia
del Cinema Català. Per homenat-
jar l’artista, autor de cartells pro-
mocionals de films com Els 10
manaments i El Verdugo, la tro-
bada d’aquesta tarda tindrà la pre-
sència del crític cinematogràfic
Jaume Figueras.
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Olesa reconeix
avui la trajectòria
del cartellista Mac
en un acte públic

DRAMA I HUMOR El quartet d’obres que el Kursaal portarà la propera tardor a Manresa depararà somriures i
rostres tensos. Des de la comèdia «Losers» fins a l’amargor de les vides d’«El zoo de vidre», passant per la intriga de
«Cels» i el clàssic shakespearià «Timó d’Atenes», els muntatges ofereixen un ampli ventall de registres dramàtics
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Rebent la Creu de Sant Jordi

AJUNTAMENT D’OLESA

Alba Florejachs i Jordi Díaz són els protagonistes de la comèdia «Losers»
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Dafnis Balduz i Míriam Iscla, en una escena d’«El zoo de vidre»
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