
El grup Mala Fama del Casal
Familiar Recreatiu Els Carlins va es-
trenar La dona flor el juny del
2012, a casa, a la sala Els Carlins.
Ara, després d’haver fet uns quin-
ze bolos arreu de Catalunya i d’ha-
ver recollit premis com els del
concurs de teatre Ciutat de Ter-

rassa, arriba la darrera represen-
tació de La dona flor. Serà demà i
altre cop a  casa, a Els Carlins.

El grup Mala Fama és format per
un grup de joves manresans que es
van forjar en la interpretació en els
cursos organitzats pel Casal Fa-
miliar Recreatiu i en els muntatges
de l’entitat a Els Carlins. Gairebé
tots es van retrobar arran de la re-
presentació dels Pastorets vete-
rans d’Els Carlins programats amb
motiu del seu centenari. I van de-
cidir tornar a pujar plegats a l’es-
cenari i crear-se una obra que els
anés a mida. D’aquesta manera va
néixer La dona flor, una creació
100% manresana que narra, de
forma desordenada, el retroba-
ment de cinc germans a la casa fa-
miliar amb motiu de l’aniversari de
la mare, que està malalta.

El text original és obra d’Agustí

Franch, que és autor de peces tea-
trals com Entre pocs i massa i
Operació Bolquer, representades
en temporada al Clup Capitol de
Barcelona. De la direcció se n’en-
carrega l’actor Ivan Padilla, que ha
dirigit altres muntatges com Polvos
màgics i Cecília Ce. 

Dels dos anys i mig de trajectò-
ria de La dona flor, el grup Mala
Fama en destaca el concurs Ciutat
de Terrassa, en el qual l’any passat
van recollir cinc premis, un dels
quals el primer premi de grup. És
un dels concursos amateurs més
destacats del país.
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Els Carlins acomiaden la
premiada «La dona flor»
El grup Mala Fama ofereix l’última representació de l’obra, estrenada

el 2012 i amb la qual ha fet uns quinze bolos arreu de Catalunya


L’ESPECTACLE

Lloc: Sala Els Carlins. Sabateria, 3-5.
Manresa. Dia: dissabte, a les 22 h. Autor:
Agustí Franch. Direcció: Ivan Padilla.
Interpretació: Txell Vall, Olga Bellorbí, Adrià
Torrens, Isabel Collado, Montse Duocastella,
Georgina Farrés, Ernest Ros, Àlex Guix, Joan
Miró, Maribel Montardit, Ivan Padilla, Oriol
Juanola, Maria Sáenz. Tècnics: Àlex Gómez i
Josep Voserrais. Entrades: 10 euros.
Descompte del 20% als socis dels Carlins.
Venda: anticipada a www.manresa.fila12.cat
i a taquilla una hora abans de la representació. 

«La dona flor»

Obra 100% manresana
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Escenarisd’Entrada

L’obra narra el retrobament de cinc germans per l’aniversari de la mare

ARXIU/MIREIA ARSO

L’obra, original d’Agustí
Franch i dirigida per Ivan
Padilla, va ser reconeguda al
concurs de teatre de Terrassa 


