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CULTURES 

ocs minuts abans de
començar la primera
de les dues represen-
tacions d’El cranc se-

cret, incloses dins del festival lite-
rari Tocats de Lletra, que dissabte
va acollir la sala Els Carlins de
Manresa, el vestíbul era un formi-
gueig de gent. Davant la sorpresa
del públic, les entrades estaven a
punt d’exhaurir-se, però el que els
assistents no sabien era que, en
aquesta ocasió, el seu lloc assignat
seria l’escenari i no pas les buta-
ques de la platea del teatre. Es
tractava de recrear un espai íntim
i una atmosfera envoltant, la qual

cosa reduïda molt l’aforament.
El centre de l’escenari, on hi

havia una taula i una cadira, una
butaca i una prestatgeria de llibres,
es va reservar per a la representa-
ció. El públic, a mesura que entrava
a la sala, pujava a la fusta i anava
ocupant l’espai del voltant de la
taula. Una quarantena de persones
a cada sessió van poder gaudir d’a-
quest muntatge del Tocats de Lle-
tra, un cicle que  que organitzen el
Gremi de Llibreters de Catalunya
i l’Ajuntament de Manresa i que té
la col·laboració de diferents enti-
tats de la ciutat.

Un cop el públic va ocupar els
seus seients, el teló va baixar i va
començar la funció. La represen-
tació va ser a càrrec del Grup del
Casal Familiar Recreatiu. Al llarg
d’una hora, actors i actrius de to-

tes les edats es van anar succeint a
l’escenari per oferir una lectura
dramatitzada de diaris íntims d’au-
tors com Pere Gimferrer, Jules Re-
nard, Katherine Mansfield, Franz
Kafka, Virginia Woolf, Fernando
Pessoa, Màrius Torres, Vladimir
Nabokov, Sandor Marai, Feliu For-
mosa i Cesare Pavese. Els textos, se-
leccionats pel professor i escriptor
Jordi Estrada, van transportar els
espectadors a un viatge emocional
per la cultura europea dels segles
XIX i XX.

Sota la direcció de Fina Tàpias,
l’espectacle també va disposar
d’un toc musical, el que hi va
posar Lluís Atcher amb el seu
acordió. El muntatge va acabar
amb tots els participants al bell mig
de l’escenari cridant a l’uníson El
cranc secret.
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Viatjant per l’Europa culta
Els espectadors van presenciar des de l’escenari les dues funcions

del muntatge «El cranc secret» del cicle Tocats de Lletra de Manresa


La lectura de diaris íntims va ser a càrrec del grup teatral dels Carlins
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El cicle de foment de la lectura
Tocats de Lletra afronta una set-
mana carregada d’activitats ober-
tes al públic i d’accés gratuït. La pri-
mera cita és per a avui (20 h) a l’Es-
pai Plana de l’Om, amb la conversa
que protagonitzarà l’escriptora
Najat El Hachmi amb el públic as-
sistent. L’autora de L’últim pa-
triarca (Premi Ramon Llull del
2007) tractarà sobre les expressions
de la intimitat –paraula sobre la
qual pivota el Tocats d’enguany– a
partir de les arrels culturals. Najat
El Hachmi va aprofundir en aques-
tes qüestions en la novel·la La ca-
çadora de cossos.

Demà, dimecres (20 h, Casi-
no), Jordi Llavina parlarà de Joan
Vinyoli –de la commemoració del
centenari del qual és comissari–
com un gran poeta europeu del se-
gle XX. Dijous, a les 20.30 h, els ger-
mans Joaquim i Rafel Nadal par-
laran dels seus darrers llibres, Tes-
timoni de càrrec. Vint anys al ser-
vei de Catalunya (1993-2012) i
Quan en dèiem xampany, respec-
tivament, en un sopar literari a l’Es-
pai Rubiralta (20 euros, reserves al
93 872 19 61) que tractarà sobre l’e-
xercici de la memòria.

En el terreny de l’ensenyament,
dimecres es farà al Kursaal una ses-
sió per a estudiants del recital po-
ètic Cremades d’últim grau, on

l’actriu manresana Aina Huguet i
el músic Daniel Pitarch reten ho-
menatge a Vinyoli. Dijous, a les 18
h a la biblioteca del Casino, Anna
García oferirà Amics íntims, con-
tes per a infants d’1 a 3 anys.

Cloenda poètica
El teatre Conservatori serà escenari
divendres (20 h) de l’espectacle
Continuem venint del nord, ve-
nint del sud..., espectacle de cloen-
da del cicle, en què Manel Camp
acompanyarà al piano els poetes
Mireia Calafell, Manuel Forcano,
Àngels Gregori, Glòria Julià, Biel
Mesquida, Laia Noguera, Fran-
cesc Parcerisas i Josep Piera.  Pos-
teriorment (22.30 h) se celebrarà
un certasques poètic.

Dissabte, l’actriu Carme Elias i
la violinista Carla Garcia faran el re-
cital poètic Mentides íntimes, en
què llegiran textos de tall intimis-
ta d’autors catalans de tots els
temps. El cicle es perllongarà du-
rant el cap de setmana.

REDACCIÓ | MANRESA

El cicle Tocats de Lletra
inicia una setmana plena
d’activitats obertes al públic
i d’entrada gratuïta



Najat El Hachmi parlarà
avui amb el públic sobre
la intimitat a la novel·la

L’escriptora Najat El Hachmi
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