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DE TOT UNA MICA Hi haurà màgia, hi haurà clown, hi haurà musicals, hi haurà homenatges i hi haurà participació local. Un cop coneguda
la programació del Toc de Teatre, el Kursaal ha donat a conèixer el repertori dels Entretocs i del Toc de Prop, que sumen, ambdós cicles, fins a
quinze muntatges diferents. Guillem Albà, Mercè Arànega, Nina, David Pintó, Enric Llort i el grup dels Carlins en són alguns dels protagonistes
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La programació dels Entretocs 
de teatre de les dues sales d’exhi-
bició del Kursaal per al darrer tri-
mestre de l’any inclou una funció
de la versió castellana de La plaza
del Diamante, que interpreta l’ac-
triu madrilenya Lolita sota la di-
recció de Joan Ollé. El conjunt de
l’oferta arriba als tretze muntatges,
inclòs el musical infantil El Petit
Príncep, anunciat fa uns mesos.

La plaza del Diamante ha fet
merèixer molt bones crítiques a
Lolita, que assumeix el repte de fer
parlar en castellà la Colometa, un
dels personatges femenins icò-
nics de la literatura catalana. L’a-
daptació de la novel·la de Rodo-
reda es veurà el 25 d’octubre a la
Sala Gran del Kursaal. Les entrades
de tots els espectacles es posaran
a la venda el dia 26 d’agost (18 h).

El cine i l’humor negre són els
ingredients de l’espectacle còmic
The Gagfather, amb què Yllana
tornarà a Manresa, en la cita inau-
gural dels Entretocs. Per la Sala
Gran també passarà l’esmentada
adaptació musical del famós prín-
cep creat per Saint-Exupéry, un es-
pectacle que ha fet sumar fins a 5
funcions als responsables del tea-
tre manresà a mesura que s’anava
pràcticament exhaurint el taqui-
llatge disponible.

La quota d’humor esbojarrat
la servirà l’obra APM? Show, una
successió hilarant de gags basats
en l’actualitat que emergeix del

programa homònim de TV3. El ca-
lafí Josep Maria Mestres n’és el di-
rector, i Manel Piñero (Homo
APM) i Peyu, els protagonistes.

Més música amb la versió en ca-
talà de Somriures i llàgrimes que
van adaptar i dirigir Juli Rodrígu-
ez i Marta Torras. Una hora i mit-
ja amb les emblemàtiques cançons
de la família Von Trapp. La Cia.
Manolo Alcántara, per la seva part,
oferirà l’espectacle Rudo, que trac-
ta sobre l’equilibri, la voluntat i la
il·lusió, amb interpretació de Laia
Rius (violí), Maria Bou (violoncel)
i el mateix Alcántara. Juan Tama-
riz representarà Magia Potagia.

A tocar de les festes de Nadal, el
Kursaal programarà Olivia y Eu-
genio, amb Concha Velasco en el
paper d’una mare que afronta una
crisi personal en què qüestiona tot
allò que té al voltant. La presència
de l’Eugenio, un nen amb síndro-
me de Down, contribueix a des-
dramatitzar el mal tràngol i afron-
tar-lo des d’una altra perspectiva.

A la Sala Gran també es veurà
Mares i filles, un musical del man-

resà David Pintó i interpretació de
Nina, Mariona Castillo i Clara Peya
(piano) sobre els vincles familiars.

Eclecticisme a la Sala Petita
Mercè Arànega recrea la vida de
Neus Català, que va patir el confi-
nament al camp de concentració
de Ravensbrück, a l’obra Un cel de
plom, que s’estrena en aquesta
edició del Grec i passarà a l’octubre

per la Sala Petita del Kursaal. En un
registre molt diferent, el clown
Guillem Albà presentarà Trau.

El manresà Enric Llort mostra-
rà a la seva ciutat el xou Omaggio,
un particular homenatge al món
dels pallassos. Com a únic intèr-
pret, trasllada al públic el cantó
més hilarant del càsting que du a
terme una gran orquestra. Per la
seva part, el grup Els Carlins del

Casal Familiar Recreatiu de la ca-
pital bagenca trepitjarà la fusta
del Kursaal per representar-hi L’Art
de la Comèdia, amb Joan Torrens
al capdavant. Aquesta coneguda
obra d’Eduardo De Filippo és un
homenatge al món del teatre.
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El Kursaal veurà Lolita fent de Colometa
en castellà a l’obra «La plaza del Diamante» 

El teatre manresà programa tretze espectacles per al darrer trimestre Les entrades, a la venda per la festa major

El pols interpretatiu que lliuren
Mercè Arànega i Anna Güell a L’a-
lè de la vida, imbuïdes del paper de
dues dones abandonades pel ma-
teix home, i la dramatització de dis-
set contes de Pere Calders a càrrec
d’Imma Colomer són les dues
propostes del Toc de Prop del pro-
per trimestre. Els dos muntatges
tindran dues funcions cadascuna:
els dies 22 i 24 d’octubre, la peça

que signa David Hare; i el 3 i el 4 de
desembre, l’espectacle basat en
l’univers de l’escriptor barceloní.

L’alè de la vida planteja una re-
flexió sobre l’amor a partir de la tro-
bada entre una dona enganyada i
l’amant del seu marit en el moment
en què totes dues es queden sen-
se l’home. Frances i Madeleine
conflueixen en l’instant que les se-
ves vides pateixen un trasbals, i en-
tre ambdues es generen uns in-

tensos diàlegs en clau de comèdia
britànica, que en la versió catala-
na dirigeix Magda Puyo. La pro-
ducció de la companyia Q-Ars
Teatre també va patir un daltabaix
amb la mort de Mercè Anglès,
una de les fundadores del grup i
que havia d’assumir en aquesta
obra el rol d’ajudant de direcció.

Imma Colomer portarà a Man-
resa l’espectacle La màgia de Cal-
ders, que va fer estada a l’hivern al

Teatre Akadèmia de Barcelona.
L’actriu dramatitza la lectura de dis-
set peces del gran contista català,
extretes dels llibres Cròniques de la
veritat oculta, L’honor a la deriva,
Tot s’aprofita i Invasió subtil. L’hu-
mor i la ironia de Calders impreg-
na unes històries que protagonit-

zen uns personatges que pateixen
l’enrenou de sentir-se desplaçats de
la seva zona de confort. Dioni Chi-
co posa l’acompanyament musical
a l’acordió. Les entrades valen 20
euros, i l’abonament, 30. Es ven-
dran a partir del 26 d’agost (a les sis
de la tarda).
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L’amor decebut i l’univers dels contes
de Pere Calders, en el Toc de Prop

«The Gagfather» 
19 de setembre (21 h). Sala gran.
«Mares i filles» 
20 de setembre (18 h). Sala gran.
«Un cel de plom» 
2 d’octubre (21 h). Sala petita.
«El Petit Príncep» 
3 d’octubre (12, 18 i 21 h).
4 d’octubre (12 i 18 h).
Sala gran.
«La plaza del Diamante» 
25 d’octubre (18 h). Sala gran.
«Omaggio» 
29 d’octubre (21 h). Sala petita.
«APM? Show» 
30 d’octubre (21 h). Sala gran.
«Trau» 
5 de novembre (21 h). Sala petita.
«Magia Potagia» 
6 de novembre (21 h). Sala gran.
«Somriures i llàgrimes» 
15 de novembre (18 h). Sala gran.
«L’Art de la Comèdia» 
26 de novembre (21 h). Sala petita.
«Rudo» 
5 de desembre (18 i 21 h). Sala gran.
«Olivia y Eugenio» 
20 de desembre (18 h). Sala gran.

ELS ENTRETOCS

Lolita ha rebut lloances per la seva encarnació de la Colometa 
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Güell (esquerra) i Arànega
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Escena de «L’Art de la Comèdia»

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Imma Colomer recita Calders
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