
El Centre de Recursos en Tras-
torn de l'Espectre Autista de la Ca-
talunya Central (CR TEA CC) ha
organitzat per segon any conse-
cutiu una doble funció de musi-
cals amb l'objectiu de recollir fons
per a les activitats de suport a la
qualitat de vida de les persones
amb autisme i les seves famílies.
Més de 450 persones van assistir
ahir al teatre Conservatori a les re-
presentacions dels musicals El rei
lleó i Nine. Tots dos a càrrec
d’alumnes de Manresa Teatre Mu-
sical (MTM).

Al migdia, el grup de joves de
l’escola va posar en escena El rei
lleó una adaptació al català de la
pel·lícula de Disney, amb música
d’Elton John. L’obra, dirigida per
Jordi Gener i amb direcció vocal
d’Eli Paulet i coreografies d’Ariad-
na Guitart, narra la història de
Simba, un jove lleó que després
d’un llarg viatge a la recerca del
seu lloc al món, torna a casa per
assumir les seves responsabilitats
com a hereu al tron del seu poble.
La posada en escena, amb un
vestuari acurat i un únic element
d’escenografia que destacava per
la seva versatilitat, va fer les delícies
del públic. Abans, Rosa Serrano,
presidenta del Centre de Recursos
en Trastorn de l’Espectre Autista
de la Catalunya Central, havia do-
nat la benvinguda als assistents,
agraït a Manresa Teatre Musical
«per fer-ho possible» i posat l’ac-
cent en el fet que els beneficis de
les dues actuacions anirien a be-

nefici dels nens i nenes del centre.
Alguns d’aquests infants eren ahir
al teatre Conservatori. «Sentireu
que criden, xisclen, xiulen... no
passa res, és una manifestació
que estan contents», va afegir 
Serrano. 

A la tarda va ser el torn del
grup d’adults de MTM, que va
protagonitzar Nine. Es tractava
d’una adaptació del musical del
mateix nom basat, al seu torn, en
la pel·lícula Otto e mezzo de Fe-
derico Fellini. Explica en clau tra-
gicòmica la crisi d’idees d’un re-
putat director de cinema que bus-
ca la inspiració en les diferents
dones que han estat importants

en la seva vida. La direcció de
l’espectacle la signava David Ba-
cardit, mentre que la direcció
vocal era d’Agustí Salvador. Ariad-
na Guitart repetia al capdavant
de les coreografies.

Esdeveniments artístics i es-
portius amb caire benèfic són una
via important d’ingressos per a
l’associació que permeten donar
continuïtat a diferents projectes
com ara l’espai TEA, que ofereix
activitats de lleure un cop per set-
mana, la sala multisensorial per a
teràpia d’estimulació o les xerra-
des informatives i de sensibilitza-
ció que s’adrecen al conjunt de la
població. Anualment, el CR TEA
CC col·labora amb Manresa Tea-
tre Musical en dues gales benèfi-
ques. Després dels dos musicals
d’ahir, la propera cita és el 24 de
novembre a Navarcles amb la po-
sada en escena del ballet Giselle.

Més de 450 persones als musicals en
benefici de les persones amb autisme
El teatre Conservatori va acollir ahir «El Rei Lleó» i «Nine» a càrrec d’alumnes de Manresa Teatre Musical

MARTA PICH

Ahir al migdia el grup de joves de l’escola Manresa Teatre Musical va portar «El rei lleó» al teatre Conservatori

És el segon any que el Centre
de Recursos en Trastorn de
l'Espectre Autista organitza
una doble funció de musicals

Esdeveniments artístics i
esportius amb caire benèfic
són una via important
d’ingressos per a l’associació

UN FILM QUE
NO IRRITA
PERÒ TAMPOC
SEDUEIX

A DOS METROS DE TI
Estats Units, 2019. Drama romàntic.

117 minuts. Direcció: Justin Baldoni. Guió:

Mikki Daughtry i Tobias Iaconis. Intèrprets:

Haley Lu Richardson (Stella Grant), Cole
Sprouse (Will Newman), Moises Arias (Poe),
Parminder Nagra (Dr. Noor Hamid), Claire
Forlani (Meredith), Emily Baldoni (Julie),
Gary Weeks (Tom), Ariana Guerra (Hope
Gomez). Pantalles: Bages Centre (Man-

resa), Guiu (la Seu) i Yelmo (Abrera).

L
es pel·lícules conduïdes per
malalts terminals configu-
ren un cinema especial-

ment temible i relliscós, que pot
caure fàcilment en  l’excés lacri-
mogen i la manipulació senti-
mental. Els perills es disparen en-
cara més quan els protagonistes
són joves. A dos metros de ti per-
tany a aquesta categoria dramàti-
ca, que en els darrers anys ens ha
proporcionat films tan dispars
con l’excel·lent Restless, de Gus
Van Sant, i la complaent Bajo la
misma estrella. L’opera prima de
Justin Baldoni està, dissortada-
ment, més a prop del segon  que
del primer. 

El llargmetratge aborda l’idil·li
molt dificultós entre  la Stella i el
Will, dos adolescents que s’han
conegut en un hospital, afectats
d’una greu malaltia (fibrosi quís-
tica), en espera d’un trasplanta-
ment. El risc important que es
puguin encomanar una infecció
determina que hagin de mantenir
una distància física. El jove autor
intenta evitar un melodrama mas-
sa ensucrat, però no es pot de-
sempallegar de les convencions
més adotzenades i el resultat final
no és ni estimulant ni corprenedor.
La gènesi de A dos metros de ti
rau en una sèrie documental (My
Last Days) que va rodar Baldoni
(el personatge de la Stella s’inspira
concretament en una noia que
hi sortia), però les lloables inten-
cions didàctiques que amaren el
relat no poden impedir que la
història de la Stella i el Will sigui
tan insubstancial com impersonal.
L’única responsable de les seves
poques dosis d’emoció és Haley
Lu Richardson, que broda un pa-
per extremadament complex. A
dos metros de ti no ens irrita, a
diferència d’altres productes si-
milars que exploten la pornografia
dels sentiments, però tampoc
aconsegueix seduir-nos.
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 Els grups de teatre Comediants de Valldaura, grup de l'AVV de Mion-Puigbe-
renguer-Poal, Cap girats, Tal com som, El Teló i Nostra Llar del Casal Parroquial
Poble Nou han acceptat la proposta del Pla comunitari i la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Manresa, per representar l’obra Escenes amb tracte, que
adapta relats del llibre Relats amb tracte, publicat dins de la campanya Trac-
ta’m bé.  El llibre recull dotze relats que tenen per objectiu visibilitzar els dife-
rents tipus d’abusos que poden patir les persones grans. El seu treball es pre-
sentarà el dia 3 d’octubre, a les 19 hores al Teatre Conservatori de Manresa,
dins del programa d’actes dia de les persones grans. L’entrada a la representa-
ció de teatre serà gratuïta. Tracta’m bé és una campanya que va començar a la
comarca del Solsonès,  ideada pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona
l’any 2012. L’any 2017, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa
es van sumar a les iniciatives per fomentar el bon tracte a les persones grans.

Grups teatrals de Manresa representaran
el 3 d’octubre l’obra «Escenes amb tracte»

AJM

GALA A NAVARCLES El 24 de novembre el Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya
Central organitza una gala de ballet al teatre auditori de Navarcles ambalumnes de Ballet Clàssic Manresa i MTM
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