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.Li  a representaciô de «Catalanish», que la
companyia Teatreneu va fer al teatre
Conservatori de Manresa, va ser trepidant Cartellera

Fotocôpia  satirica d’una reali
tat.  Aquesta podria ser una petita
sfntesi  de l’espectacle que la com
panyia  Teatreneu  ens oferi  dis-
sabte  passat al teatre  Conservato
ri  de Manresa.

L’obra  que  es va representar  és
Catalanish,  d’Israel  Horovitz,
adaptada  acuradament  per Jau
me  Melendres j posada en escena
d’una  manera  convincent,  amb
un  ritme  trepidant  i una  dosi de
comicitat  permanent,  aconsegui
da  molt més amb  el gest que amb
la  paraula.

Tot  j que  el text vorejava  l’ab
surditat,  donava  l’oportunitat
d’apropar  aquest  absurd a la rea
litat.  L’absurd sovint  és moit  pro-
per.  Per  aixè  saber  riure’s  d’un
mateix  és  simptoma  de  bona
salut.  .  

 accié  de  Catalanish  es
desenvolupa  en  una  escola  on
cinc  alumnes  estrangers han  d’a
prendre  català  per  poder  inte
grar-se  a la Barcelona  pre-olim
pica.  Cadascun  d’ells parla  en  la
seva  ilengua nadiua,  i una veu .en
off  tradueix el pensament  de cada
personatge.  La comicitat  estava
servida,  perquè  la mfmica corpo
ral  dels actors es va cuidar d’una
manera  envejable.

La  incomunicacié,  la  pedra
angular  sobre la qual  gira la tra
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convencional,  expressiva i adient.
La  mdsica, sobretot  al comença
ment,  creà  el  clima  necessari,
perô  cal destacar  l’actuaciô d’uns
actors  que  es trobaven  realment
càmodes  en els seus papers. L’ac
tuaciô  de Luciano Federico,  l’ita
lià,  va ser especialment  brillant,
per  la seva mfmica i gesticulacié.
Els  seus moviments, sense parau
les,  sovint foren  genials. També
destacava  l’alemany,  Dietrich
Grose,  que  va fer  de la seva cara
l’eina més eficaç.
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1. Vila catalana amb un bon balcô de la Mediterrània. Toma

a  ferrar, de baix a dalt, la vail Ferrera. Una nota que suP a dojo.
3. Figuren a la ploma d’en Ramon Bamils. És un gran pescador,
aixô  és cert, perè no em negaren que també és un boques que ha
fet  côrrer nus de tinta. 4. E! de l’home sobresurt al Montseny; el
de  la Peira, pels constructors de poc seny. No toca de peus a
terra.  5. Gos de carrer que s’adreça cap al nord. Roda e! môn i
toma  al ...  Principis de la Rebeca Beca. 6. Rialla fina, de simpa
tia,  de voler caure en gràcia. Cap de setmana. 7. Només fan
anar. 8. Tenen la boca grossa i e! cul cosit; la forma és de bossa i
els  pagesos en treuen profit. La part menys refinada d’en Tosca
nini vista per sota. 9. Comença per riure i acaba per plorar. Lia-
na  sensu sodi. La mare de la seva mare. 10. Li manca un reflexiu
perquè vulgui dir ‘cagar-se al alu’.

Concert  de
Rosa  Zara

goza  a Man
resa

Dijous  que ve,
a  2/4 de 10 de
la  fit,  al Sielu

de  Manresa, la
cantant  Rosa
Zaragoza  mi
ciarà  el cicle

de  concerts de
cançé  que por

tarà  a la capi
tal  del Bages a
Joan  Amèric,

Joan  Isaac,
Ovidi  Mont
ilor  i Tomeu

Penya

UAtlàntida 1 (814 55 66)
LABIOS ARNTE”

Direccié: Dennis Hopper. Intèrprets: Don
Johnson, Virginia Madsen, Jennifer Connelly.
Thriller passional. La nova peHi
cula de Dennis Hopper, autor de
la  mitica EasyRider, constitueix
un dels thrillers americans més
intensos,  senstials I  personals
dels darrers temps. El popular
Don Johnson interpreta un jove
rodamén que s’instaHa en un petit
poblet  i desencadena un joc pas-
sional imprevisible. -

Avui..
16.00-18. 1 5-20.30-22.50 h.

Atlàntida 2
PESADILLA FINAL, LA MUERTE DE FREDDY’

Direcciô: RachelTalalay. tntèrprets: Robert
Englund, Lisa Zane, Shon Greenblatt.
Terror.  La sisena j, teàricament,
darrera aventura cinematogràfica
protagonitzada  per Freddy, un
dels pocs personatges de ficciéque et gènere fantàstic ha produit

darrerament. El protagonista és
un  brutal assassi que ataca durant
els  somnis i que s’enfrontarà en
aquesta ocasié a un grup de nois j
a una psicôloga combativa.
Fins dijous,
16.05-17.45-19.30-21.10-22.55 h.

UAtlàntida 3
LOS GUSANOS NO LLEVAN BUFANDA *

Direccié: Javier Elorrieta. Intèrprets: Clayton
Rohner, Cristina Piaget, Anthony Perkins.
Comèdia d’intriga.  Discret Ilarg
metratge espanyol que combina
humor i espionatge en una narra
cié,  directament inspirada en el
cinema de Hitchcock, que presen
ta  la frenètica odissea d’un ofici
nista  relacionat amb una com
plexa intriga internacional.
Fins dijous.
16.25-18.30-20.35-22.40 h.

IAtlàntida 4
AQUESTA NIT O MA**

Direccié: Ventura Pons. Intèrprets: LIolI Bel-
tran, Angel Burgos, Mingo Ràfols.
Comèdia. Durant la fit  de Sant
Joan,  uns diamants importats per
un  professor de paleontologia
sôn  amagats en un exemplar de
El  somni  d’une  fit  d’estiu.  La
mùsica  del film  és del manresà
Cartes Cases.
Fins  dijous.
I  6.30-18.30-20.35-22.40 h.

IMuratta (875 0752)
FRANKIEAND JOHNNY**

Direcciô: Garry Marshall. Intèrprets: Al Paci
no, Michelle Pleiffer.
Comèdia. Garry Marshall, et direc
torde  la reeixida Pretty woman,
tomaa  provar d’aconseguir l’èxit
amb  Frankie and Johnny, una
nova comèdia tendra, protagonit
zada per dues grans estrelles. Una
peHicula tàpica i previsible que
destaca cinicament pel treball
competent del seu repartiment.
Fins  dijous.
16.00-18.15-20.30-22.45 h.
Dilluns j dimarts no hi ha sessiô.
Dimecres, dia de i’espectador.
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EL  RESUM

Fotocèpia  satfrica
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•  La mimica dels actors va ser el mitjà més eflcaç de comunicaciô

.   .M ... S  . ic  . ...:....:..  .. ;:
Manresa,  dijous

20.00  h,  Politècriica

;.:Y...     

Concert  a  càrrec  de  M.  J.  Besson

(soprano)  i  Xavier  Dfaz  (guitarra)

Sant Joan, divendres
Joan

Concert del piariista Joan Rubinat
dintre del Cicle de Concerts d’Hivern20.30 h,

Teatre
Manresa, divendres, 1 4 Sortida d’un bus a teatre per anar

«El Parc» al Teatre LliureBloc, 1 9.00 h a veure
Manresa,  diu. 1 8.00 j La Comissié Divina Pastora posa

la  sarsuela «La Parranda»22.1 5 h, en escena

Cicledeconferències
Mart  oferirà xerrada sobreManresa, avui una

j  futur del nacionalisme català»20.00 h, La Plana de I’Om «Present
Manresa, dijous

de I’Om
Pilar Rahola parlarà sobre «Catalunya
davant els nacionalismes20.00 h,

ma  de  l’obra, és fomentada per la
mestra  de  català,  una noia  histè
rica  j neurôtica,  que és la princi
pal  responsable  d’unadisbauxa
que,  per mitjà de  la simple exage
raciô,  ens vol fer  descobrir  que
per  cada cap,  un barret.  La solu
ciô  de l’obra,  com sempre,  ve al
final:  els alumnes  marxen  cap a
casa  seva i la mestra es dirigeix al
p(iblic  amb  satisfaccié  perquè
moits  responen  amb  correcci6  a
les  seves preguntes.

La  decoracié  de Catalanish  és

****Obra  mestra ***Molt  bona **Bona *Regular (*)Dolenta

HORITZONTÀLS
L  Per preparar aquest bistec, us cal: carn de bou picada —si podeu triar,

amb poca dosi de clembuterol—, diferents condiments per  adobar j un roveil
d’ou i, tot plegat, no es posa al foc ni es cou. Nota de redacciô. 2. Municipi de
la  Selva conegut pels carrossers. Surt a final de mes. 3. Dos a la carretera. I
una  d’igual que els va al darrera. Aplica la porta  pels nassos, amb poca educa
ciô i per l’esquerra. 4. Plantaciô de plançons per  talque  creixin pins i tornin a
donar pinyons. 5. onsonànt  que, capgirada, fa befa. Un conegut i savi ornitè
leg, passejant pels aiguamolls del PaÈc de l’Agulla, s’acaba de topar amb un
oceil de color bru oliva o gris blavôs —tot depèn de per  on se miri—, amb un
bec  llarg i roig que per poc li buida un ull i, després de mirar-se de fit a fit,
exclama: àndia! si és un ...  un ...  un què? un mungr6, un rascl6, un fiasc*5 o un
pardal6? —ah!, del revés. 6. Deixareu fred, glaçat. Surt a passejar. 7. Un sentit
important  per  a tot nâvegant. 8. Extrem del Navarcles, un que no perd mai e!
nord.  Matricula de les ambulàncies de la Creu Roja. Proveir d’anses. 9. Cres
cuda de! nu a contracorrent. Ram de fors. 10. Vocal que està al iloro. Donar

l’abast —aixi de clar.
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