
Quan el Kursaal i el Centre Dra-
màtic del Bages van presentar, el
novembre del , el primer cicle
de lectures dramatitzades amb la
voluntat de convertir la comarca en
un nucli important de producció
escènica pròpia, aquell objectiu
semblava llunyà. Avui ja és gaire-
bé una realitat, una evidència que
començarà a donar les primeres
passes divendres vinent, quan
s’estrenarà la primera de les sis
obres del certamen, ’’,una pro-
ducció de luxe amb algunes de les
cares més conegudes i amb més
experiència del Bages. Joan Maria
Segura porta la batuta de l’obra;
Joan Cirera i Carme Estrada apor-
ten bagatge i trajectòria; i Mireia
Cirera, Carles Gilabert i Xavi Mes-
tres, l’evidència que el talent artístic
no és pas una mancança al terri-
tori. Els acompanyarà Mariona
Tuset al violoncel.

En la presentació del cicle, que
va tenir lloc dijous, Valentí Oviedo,
gerent de Manresana d’Equipa-
ment Escènics, va mostrar la pre-
disposició de l’equipament per

ajudar a arrelar la producció es-
cènica al territori. «Aquest projecte
comença a construir la tercera
pota que faltava a Manresana
d’Equipaments Escènics. Fins ara
teníem programació i formació a
la ciutat i ara, amb aquest cicle, co-
mença l’hora de la creació. A Man-
resa, a diferència d’altres llocs, hi
ha molta gent que individualment
destaca en el món de la interpre-
tació, però falten xarxes per em-
prendre projectes i Manresana
d’Equipaments Escènics vol ser
aquest aglutinador», va explicar
Oviedo d’un projecte que portarà
a escena més de  artistes de la
comarca i que ofereix les ins-
tal·lacions del Kursaal no només
per a les representacions dels di-
ferents muntatges, sinó també per
als assajos oportuns per a cada
obra.

Les institucions s’han abocat
al projecte, però també els actors
i directors del Bages, que van pre-
sentar inicialment  propostes.
Xavi Mestres, un dels artistes des-
tacats de la primera obra del cer-
tamen, afirma que volia formar

part d’un «projecte com aquest,
que fomenta la producció pròpia.
És molt interessant». Joan Maria
Segura, director de ’’, compar-
teix aquesta visió: «el Bages té
bona matèria primera per crear.
Ens cal un temps per consolidar la

producció pròpia, però aquesta
és una molt bona iniciativa».

Tragicomèdia d’autor
Començar un cicle com aquest
amb un autor consagrat és sempre
sinònim d’èxit. Joan Maria Segura,

però, prefereix apostar fort amb Jo-
sep Maria Miró, un jove talent de
la dramatúrgia catalana, vinculat
a projectes alternatius com els
que proposa la sala Beckett de
Barcelona. «Si alguna cosa ens
falta aquí és la dramatúrgia d’au-
tors joves. Estem acostumats a
grans noms i volia fer una cosa di-
ferent. De Miró, en sentirem a
parlar», assegura el santvicentí.

’’, que s’escenificarà a partir
de les  del vespre del  d’abril a
la Sala Petita del Kursaal, presen-
ta una dura història que mostra
l’ensorrament intern d’un pare de
família. «L’obra neix d’una situació
insostenible d’un pare, que re-
corre als seus fills i no li responen.
El text parla sobre la incomunica-
ció, així com sobre les pors i frus-
tracions pròpies, que el personat-
ge no sap afrontar», avança el di-
rector.
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El teatre Kursaal
enceta el camí
de la producció
escènica pròpia

El muntatge 360’’, que dirigeix el santvicentí
Joan Maria Segura, donarà el tret de sortida al
cicle de lectures dramatitzades, el dia 24 d’abril
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Un moment de l’assaig de l’obra inaugural, amb l’actor Carles Gilabert en primer pla
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La tragicomèdia 360’’ donarà el tret de sortida al cicle de lectures
dramatitzades, però no implicarà la preeminència d’aquest gènere

en un certamen que posarà cinc obres més a escena. La següent serà el
Col·leccionista de jerseis. Amb Albert Vinyes i Montse Casanovas al repar-
timent, aquesta peça dramàtica s’escenificarà el 19 de juny. Per altra ban-
da, Clara del Ruste, Rosa Boladeras i Spei Macià, entre d’altres, participa-
ran a la renaixentista Jardí de dones el 13 de novembre. Dani Ledesma,
Laia Oliveras, Ivan Padilla i Magda Puig representaran el 9 d’octubre
Excés, de Neil Labute. El 23 d’octubre, Sílvia Sanfeliu dirigirà el musical
Tick, tick, boom. El cicle finalitzarà el 20 de novembre amb L’amant, de
Harold Pinter. Tots els espectacles tenen un preu de 3 euros l’entrada.
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Sis espectacles de gèneres diferents


