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Escenaris d’Entrada

ALTRES
PROPOSTES

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

«LES CLINCK», AL TEMPO
 Diumenge, a les 18 h. El cicle
Tempo d’espectacles per al públic
familiar depara per a aquest diu-
menge l’espectacle Les Clinck, una
peça en català de 50 minuts de
durada adreçada a nens i nenes a
partir de 6 anys. Interpretada per
Queralt Casasayas, Bàrbara Roig i
la bagenca Magda Puig, aquesta
proposta de la Cia. Les Bianchi
que dirigeix Ricard Soler presenta
tres noies que sembla que tenen
resposta per a tot. Si algú pre-
gunta per què les zebres tenen
ratlles o per quin motiu els ce-
reals no s’enfonsen, elles saben
donar una solució a l’enigme. Per
cada resposta bona, sona un
clinck dins del cap. Però, què
passa si un dia hi ha una pregunta
per a la qual les Clinck no tenen
resposta? Amb aquest repte al da-
vant, les protagonistes del mun-
tatge intentaran anar pel bon
camí. Balsareny. Sala Sindicat.
Entrades: 7 euros; 5 euros per
als socis de Tempo. Venda a ta-
quilles i a l’ajuntament. 

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

«MORT A LES
CUNETES»
L LLOC: Casal Sant Genís. C. de Sant
Josep, 48. Navàs. D DIA: diumenge, a
les 18 h. E ENTRADA: gratuït. n L’actor
igualadí Joan Valentí pujarà a l’escenari
per explicar la història dels vuit veïns de
Súria i Valls de Torroella que van ser as-
sassinats pels feixistes el febrer del 1939,
en l’espectacle Mort a les cunetes. Coes-
crit amb David Pintó, el muntatge pre-
senta diversos protagonistes d’aquell
tràgic esdeveniment que va tenir lloc en
el marc de la repressió i l’avenç franquista
a Catalunya durant la Guerra Civil Espa-
nyola. L’obra pren com a punt de partida
el llibre de títol homònim que va publicar
el surienc Albert Fàbrega, net d’una de
les víctimes. La funció s’inscriu en les Jor-
nades de Memòria Històrica. REDACCIÓ

EL TEATRE DE L’AURORA FA MEMÒRIA
L LLOC: Teatre de l’Aurora. C. de l’Aurora, 80. Plaça de Cal Font. Igualada.  
D DIA: avui i dissabte, a les 21 h; diumenge, a les 19 h. E ENTRADES: 15
euros; 12 euros amb descompte. Venda a taquilles i teatreaurora.cat.  n La
companyia José y sus Hermanas porta a Igualada aquest cap de setmana un
dels espectacles revelació de la temporada, Los bancos regalan sandwicheras y
chorizos. El muntatge exposa, en to humorístic, com viuen els joves la memòria
del franquisme i quin és el llegat que els ha quedat.-REDACCIÓ
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CALAF PROGRAMA «NINE»
L LLOC: Casino. Av. de la Pau, 30. Calaf. D DIA: dissabte, a les 20.30 h. 
E ENTRADES: 12 euros; 10 euros els socis del Casino. Venda a taquilles i al
web www.tictactiquet.com. nDirigit per David Pintó, Mariona Castillo inter-
pretarà a Calaf l’espectacle Les dones de Guido Contini, que es basa en el musi-
cal Nine i en la pel·lícula de Fellini Otto e mezzo. Sola a l’escenari, l’actriu
protagonista dona vida a les nou dones –nou veus femenines– que van passar
per la vida del reconegut cineasta Guido Contini.-REDACCIÓ

El primer cop que va veure
Brams o la Kumèdia dels Herrors,
creada i protagonitzada per Sergi
López i Toni Albà, a Domènech
Rubís li va semblar que era una
obra «espectacular». Un quart de
segle després la continua trobant

«impressionant», i per això va
proposar als membres del Grup
Escènic La Tramoia, de Santpe-
dor, dur-la a escena un any des-
prés de la producció del musical
El Mikado. Després de la prees-
trena de la setmana passada a
Sant Martí de Torroella, dissabte i
diumenge es representarà a Cal
Llovet.

«Amb El Mikado ens vam en-
ganxar els dits», explica Rubís,
que  lamenta retrospectivament
que només poguessin congregar
quatre-cents espectadors. Brams
els permet «intentar refer-nos»

perquè és un muntatge de dos ac-
tors molt diferent a les grans mo-
gudes que, al llarg de més de tres
dècades d’història, La Tramoia ha
posat dempeus. De fet, en l’horit-
zó ja hi ha Campanades de boda,
de La Cubana.

A Brams o la Kumèdia dels Her-
rorses planteja el dilema que té un
empresari i actor teatral quan, dos
dies abans d’estrenar La tragèdia

de Ricard VIII, de Shakespeare,
perd una subvenció i tots els in-
tèrprets i els figurants el deixen
plantat. Aleshores, per sortir del
pas, contracta un suplent i refà la
versió que ja tenia preparada...
però res sortirà com era previst.

Domènech Rubís és el director
d’un muntatge que interpreten
Albert Rubís –en el paper d’Enric
Sugranyes, l’empresari– i Marc

Romero, que fa de Manel Quevol,
el singular actor que apareix com
a taula de salvació de l’espectacle.
Les coreografies van a càrrec de
Berta Casanovas, de l’escenogra-
fia i les pintures se n’encarreguen
Manel Salles i Ricard Rubís; Llo-
renç Cuenca i Jordi Badal són els
responsables de la il·luminació, i
Octavi Lujan, de la sonorització.
El projecte té el suport de l’Ajun-
tament de Santpedor.

«L’obra té un ritme molt bo», a-
punta Rubís: «La vam preestrenar
a Sant Martí, com fem cada any,
perquè allà ens acullen molt bé, i
la reacció va ser molt bona». Les
rialles estan assegurades.

«Podria semblar que, en ser
una producció més modesta, te-
nim menys pressió», explica el di-
rector, «però és a l’inrevés, perquè
en un gran muntatge pots repartir
la feina. Aquí tot recau sobre els
actors». El nou repte de La Tra-
moia, una companyia acostuma-
da a posar el llistó alt, viurà el cap
de setmana l’hora de la veritat.

TONI MATA I RIU MANRESA

Teatre

La Tramoia pren
el pols a l’humor
en el seu nou repte
El grup de Santpedor estrena el cap de
setmana «Brams o la Kumèdia dels Herrors»
L’ESPECTACLE

«Brams o la Kumèdia dels Herrors»

Lloc: sala Cal Llovet. C. Roger de Flor, s/n.
Santpedor. Dies i hores: dissabte, a les 21.30
h; diumenge, a les 18 h. Entrades: 12 euros.
Venda a les llibreries de Santpedor i a taquilles
des d’una hora abans de la funció.

LA TRAMOIA

Albert Rubís i Marc Romero són els protagonistes de l’espectacle

Albert Rubís i Marc Romero
són els dos únics actors de la
peça que Sergi López i Toni
Albà van estrenar el 1986


