
Cinc obres d’èxit recent a la car-
tellera barcelonina configuren el
Toc de teatre de la propera tardor
a la sala gran del Kursaal. Els cinc
títols són Germanes, amb direcció
de Carol López (4 i 5 d’octubre),
Espectres, amb els intèrprets Em-
ma Vilarasau i Jordi Boixaderas
(18 i 19 d’octubre), La forma de les
coses, amb Julio Manrique al cap-
davant (8 i 9 de novembre), Nun-
ca estuviste tan adorable, de Javier
Daulte (29 i 30 de novembre), i
Ruddigore o la nissaga maleïda
(13 i 14 de desembre), del santvi-
centí Josep Maria Segura.

Els abonaments es posaran a la
venda el dia 20 de setembre a les
10 del matí, dues hores més tard
per telèfon i a la pàgina web d’In-
ternet (www.kursaal.cat), al preu
de 70 euros les cinc obres. De ca-
da representació es faran dues
funcions, una el dissabte a 1/4 d’11
de la nit i una altra el diumenge a
les 6 de la tarda. Probablement,
però, el ritme de venda d’entrades
farà que es muntin noves fun-
cions. En el Toc anterior es van
vendre 1.200 abonaments.

Germanes ha estat una de les
sensacions de la darrera tempora-
da de la cartellera barcelonina.
Amb direcció de Carol Lopez, de
qui fa tres anys es va poder veure
a Manresa V.O.S. (versió original
subtitulada), i interpretació de
Maria Lanau, Montse Germán i
Aina Clotet, l’obra va fer estada
al Teatre Villarroel i hi tornarà

properament a causa de l’èxit ob-
tingut. Amb el ressò de Les tres
germanes de Txekhov, aquest
muntatge parla de la vida i la
mort amb tres dones que enter-
ren el seu pare, i un any després es
retroben. Amparo Fernández,
Marcel Borràs i Paul Berrondo
completen el repartiment.

La parella artística que formen
Emma Vilarasau i Jordi Boixade-
ras protagonitza Espectres, que
dirigeix Magda Puyo (Gorda,
Animales nocturnos, El professio-
nal). La versió realitzada per Car-
les Mallol i la mateixa Puyo de
l’obra d’Henrik Ibsen tracta del
drama d’una mare que lluita pel
seu fill en un ambient opressiu i
de moral hipòcrita. L’autor d’Un
enemic del poble és reconegut
com el creador del drama modern
amb textos de profund contingut
psicològic i social.

La forma de les coses és la sego-
na aventura de Julio Manrique
(l’Àlex de la sèrie Porca misèria)
en la direcció teatral, després de
debutar amb Els Boscos. L’obra
qüestiona els criteris socials que
determinen l’èxit, i és protagonit-
zada per Cristina Genebat, Marc
Rodríguez, Mireia Aixalà i Xa-
vier Ricart.

Estrenada l’any passat al festival
Temporada Alta amb una compa-
nyia argentina, Nunca estuviste
tan adorable s’ha pogut veure
aquest any amb intèrprets espa-
nyols i catalans i la direcció de Ja-
vier Daulte. L’obra, que parla de
les relacions familiars amb un toc

d’humor, va ser una de les estre-
lles del Grec. La popular actriu
biscaina Anabel Alonso és la ma-
re de la singular família que tran-
sita per l’escenari.

El Toc clourà el mes de desem-
bre amb un musical de factura ba-
genca que ha triomfat a la capital
catalana. Ruddigore o la nissaga
maleïda és dirigit per Joan Maria

Segura, i va fer temporada al Ver-
sus Teatre amb més d’un centenar
d’actuacions. 

Interpretada per Anna Alborch,
Lali Camps, Rubèn Montañá, Al-
bert Mora, Maria Santallusia i To-
ni Plans, l’obra ha estat seleccio-
nada per participar en la fira de
Tàrrega , i arribarà a Manresa
precedida de l’èxit.

Un repòquer d’obres d’èxit a la cartellera
barcelonina fan el Toc de tardor del Kursaal
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››CULTURES Dansa. Joaquín Cortés actua
avui i demà al Festival de Cap
Roig, tot i la cancel·lació
anunciada de la gira estatal a
causa d’una lesió, amb
l’espectacle «Mi soledad»

Escena. Joan Ollé puja avui a
l’escenari del Palau de
Congressos de l’Expo de
Saragossa la seva versió de
«El Ángel Exterminador», una
adaptació del film de Buñuel
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Gerard Quintana va ser l’encar-
regat de cloure diumenge al ves-
pre la Festa de l’Arbre Fruiter de
Moià. Davant d’un Parc Munici-
pal ple de gom a gom, el cantant,
acompanyat del guitarrista Fran-
cesc Bertran, va presentar el seu
darrer treball Treu banya. Amb
un aire tranquil i establint un dià-
leg constant amb el públic, el can-
tant va encetar la seva actuació
amb una lectura d’un poema del
manacorí Miquel Àngel Riera.
Se’l notava a gust a l’escenari i
abans de començar va elogiar el
plaer d’actuar en un espai així.

Encara que el músic gironí va
oferir un repertori centrat en la
seva etapa en solitari, també va
delectar el públic amb algun tema
de la seva etapa a Sopa de Cabra
com El far del sud. Durant el con-
cert, no hi van faltar els comenta-
ris reivindicatius en forma de dis-
curs als quals ens té acostumat
l’artista. Voldria aprendre, Per un
tros de cel i Tròpic, van ser algunes
de les altres cançons que van so-
nar diumenge i que Gerard Quin-
tana continuarà fent rodar fins el
21 de setembre, data en la qual té
la intenció de fer un concert de
comiat a la seva Girona natal.

El Gerard Quintana més
intimista delecta Moià
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El cantant va actuar al Parc Municipal acompanyat de Francesc Bertran

Palmiro Simonini
entusiasma a
Talamanca amb
obres per a piano

El segon concert del Festival
de Música de les Valls del
Montcau va tenir per escenari
l’església parroquial de Santa
Maria de Talamanca, que es va
omplir per escoltar el concert
que va anar a càrrec del pianis-
ta italià Palmiro Simonini.

L’intèrpret va oferir un pro-
grama amb obres de Schu-
mann, Chopin, Falla, Kusaka-
be i Rachmaninoff, demostrant
perquè és considerat un dels
pianistes més destacats de la
seva generació, amb una ex-
ecució dinàmica i vibrant que
va fer gaudir el públic bagenc.
En finalitzar el recital, els assis-
tents van premiar amb llargs
aplaudiments el músic italià,
que va correspondre generosa-
ment tocant tres obres més.

El proper divendres, dia 22
d’agost, el Festival es trasllada-
rà fins a l’església de Santa Ma-
ria de Rocafort, on el duo for-
mat pel violinista Albert Bar-
beta i el pianista Alex Aguacil
oferiran un programa amb ob-
res de Schinittke, Mozart, Jana-
ceck, Turina, Molina i Falla. 
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Un moment de l’actuació

JAUME GRANDIA/Talamanca

L’Acadèmia del
Solsonès actua
avui a Olius

L’església de Sant Esteve
d’Olius acollirà avui dimarts, a
partir de les 10 de la nit, un nou
concert del cicle d’actuacions
incloses en el programa de
l’Acadèmia Internacional del
Solsonès. Un grup d’alumnes i
l’Orquestra de Cambra de l’A-
cadèmia interpretaran un reci-
tal, l’assistència al qual tindrà
un preu de 5 euros. Al llarg de
la setmana, l’AIMS porta la
música clàssica a diversos in-
drets de la comarca.
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