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TRES TÍTOLS PER COMENÇAR emma Vilarasau, lluís soler i Carme elias són els reclams del primer Toc de prop, amb el qual el nou gerent
del Kursaal, Jordi Basomba, vol donar coherència a la sala petita. aquests intèrprets protagonitzen tres muntatges que han assolit un bon nivell
de públic i de crítica durant la seva estada a Barcelona, amb la particularitat que s’han representat en sales de petit format amb una alta ocupació
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Admirar el talent d’Emma Vila-
rasau i escoltar la veu greu de Llu-
ís Soler a pocs metres de distància
seran dues experiències que el
nou Toc de Prop que crea el Tea-
tre Kursaal de Manresa propicia-
rà a partir de la tardor amb la Sala
Petita com a escenari. La nova
gerència de l’equipament, lidera-
da per Jordi Basomba, dóna un
tomb a l’espai que està dedicat a la
memòria d’Agustí Soler i Mas i
posa en marxa una programació
de qualitat amb obres de les quals
es faran diverses funcions i sota
cap concepte es traslladaran a la
Sala Gran encara que es pengi el
cartell d’entrades exhaurides.

Els tres títols inicials donen tes-
timoni de la bondat de la propos-
ta: Dies feliços, amb Emma Vila-
rasau; Per un sí o per un no, amb
Lluís Soler; i Al galop, amb Carme
Elias. Tres intèrprets de primera fila
al capdavant de projectes que
s’han escenificat en sales de petit
i mitjà format de Barcelona. El
text de Beckett ha fet fortuna al
Lliure de Gràcia (250 cadires), el de
Soler es va representar a la Sala
Muntaner (150 places) i Elias va ac-
tuar al Teatre Akadèmia (130 lo-
calitats). Tres mostres d’èxit del tea-
tre que es representa des de fa uns
anys a les sales independents de la
capital catalana.

Tres funcions, de moment
«Hem de veure si podem copiar el
model del Toc de Teatre per a
aquest nou projecte de la Sala Pe-
tita», explica Basomba. Els mun-
tatges que es programaran han de
reunir dues condicions: «un èxit in-
apel·lable a Barcelona i uns actors
que motivin a anar al teatre». Més
clar, impossible. «Si una obra de la
gran porta 1.500 espectadors, ara
necessitem una xifra propera al 30
per cent per poder omplir, per ex-
emple, tres cops la petita a raó de
180 places en cada funció», apun-
ta el gerent del Kursaal. 

L’abonament del Toc de Prop
tindrà un preu de 42 euros i es po-
drà adquirir a partir del 27 d’agost
(18 h), quan el Kursaal estarà de
nou en ple funcionament amb la
programació de la festa major. El
mateix dia també es despatxaran

entrades individuals per a cadas-
cun dels espectacles, al preu de 20
euros, tret de Dies feliços, que en
valdrà 22. D’aquesta i de Per un sí
o per un no se’n faran tres sessions,
i d’Al galop, dues. Els preus no te-
nen res a veure amb els 10/12 eu-
ros que fins ara eren la tònica de les
vetllades teatrals a la Sala Petita.

«Volem que l’espectador gau-
deixi de l’actuació teatral a una dis-
tància molt propera», comenta
Basomba, que confia en l’èxit de la
proposta: «per què no podem por-
tar la Vilarasau de dimarts a di-
umenge omplint cada dia?». El
principal responsable executiu
del teatre fa encara no mig any que
ostenta el càrrec però és coneixe-
dor de l’afició que hi ha a Manre-
sa pel teatre. 
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El Kursaal revitalitza la programació de
la Sala Petita i crea el Toc de Prop de teatre

L’equipament programarà entre setmana funcions d’obres d’èxit a Barcelona pensades per a espais de proximitat

ROS RIBAS

ELS TRES ESPECTACLES DEL TOC DE PROP

Una línia pròpia per dotar la Sala
Petita de sentit

El gerent del Kursaal, Jordi Ba-
somba, va trigar poc a adonar-

se que la programació de la Sala Pe-
tita era un calaix de sastre. Amb el
nou Toc de Prop s’intenta començar
a donar-li una coherència.

Espectacles precedits d’èxit en la
seva estrena a Barcelona

Un dels fenòmens teatrals
dels darrers anys a Barcelona

ha estat l’eclosió de sales de petit
format, amb una bona acceptació del
públic. La crisi ha motivat la creació
de (bons) espectacles de proximitat.

Noms il·lustres de l’escena
capaços d’arrossegar el públic

Emma Vilarasau, Pere Arqui-
llué, Jordi Boixaderas... Per si

sols omplen la Sala Gran. Però ara el
repte és que els espectacles que
protagonitzen al circuit independent
portin molta gent a la Petita. 

Teatre del bo, però no l’únic que
es veurà a l’espai

La creació del Toc de Prop no
exhaureix la cartellera teatral

de la Sala Petita, que continuarà aco-
llint altres propostes interessants. Es
donarà a conèixer properament, però
un dels títols serà l’aclamada Llibert.
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Un dels textos clàssics de la dramatúrgia de Samuel Beckett sobre una dona que no perd la vitalitat malgrat que
dia a dia es va enfonsant a terra. Emma Vilarasau i Òscar Molina han triomfat al Lliure fins fa ben pocs dies amb un
muntatge que dirigeix Sergi Belbel i repetirà estada a Gràcia la propera temporada. Abans es podrà veure a Manresa.
Dijous, 30 d’octubre (21 h); divendres, 31 d’octubre (21 h); dissabte, 1 de novembre (18 h). 22 euros. 1 h i 45 min.



«DIes FelIÇos»
Emma Vilarasau

Diana Vreeland va ser un tòtem del periodisme sobre el món de la moda.
Carme Elias, en una peça dirigida per Guido Torlonia, ha omplert nit rere nit
l’Akadèmia encarnant aquest personatge en un monòleg brillant. Dijous, 16
d’octubre (21 h); divendres, 17 d’octubre (21 h). 20 euros. 1 h i 30 min.



«al galop»
Carme Elias

Dos vells amics es barallen per
culpa d’una conversa que no sembla
tenir importància. Lluís Soler i Manel
Barceló porten a escena el text de
Nathalie Sarraute dirigit per Ramon
Simó. Divendres, 14 de novembre
(21 h); dissabte, 15 de novembre (21
h); diumenge, 16 de novembre (18
h). 20 euros. 1h i 10 min.



«per un sí o per un no»
Lluís Soler


