
LA DATA

Setze espectacles. De petit for-
mat. De teatre (titelles, tragico-
mèdia, clown), de música (clàssi-
ca, pop-rock, funk-rock, de cam-
bra, jazz-fusió) i de dansa (con-
temporània). Del  de setembre
al  de desembre. És el marc
d’acció de la programació que
omplirà els dimecres i dijous la
Sala Petita del teatre Kursaal la
temporada que ve. Una graella
que se sustenta, sobretot, en una
paraula: «diversitat», un argument
aplicable, explica Joan Morros,
responsable d’El Galliner, entitat
encarregada de la programació
de l’equipament, «a tota l’oferta del
Kursaal».

La programació, a més, en
aquesta nova temporada, té la
col·laboració de diverses entitats
de la ciutat i de la comarca: L’avi
Ramon  ( de setembre) i Volem
anar al Tibidabo (el  d’octubre,
amb la manresana Alícia Puer-
tas) es fan al voltant del Dia de
l’Alzheimer amb l’Associació de
Malalts d’Alzheimer. Amb motiu de
la commemoració dels  anys
de Quaderns de Tallers, explica
Morros, Manel Camp i Josep Pa-
dró, membres d’aquest col·lectiu,
han preparat un espectacle en
què actuaran Manel Camp i En-
semble Alquímia (el  d’octu-
bre). El  de novembre, la Sala Pe-
tita acollirà La Maternitat d’Elna
dins els actes del Dia contra la Vio-
lència de Gènere coordinats pel
PIAD. I per segon any, subratlla
Morros, es podran escoltar els
premiats en el concurs Podiums,
organitzat per l’Escola de Música
de Sant Joan ( de desembre).

Pel que fa a la música, la Sala Pe-
tita del Kursaal continua, diu Mor-
ros, «apostant pels grups de la co-
marca». Així, s’hi podrà veure Dept
( d’octubre), que celebren el desè
aniversari, i Efedefunk ( de de-
sembre). Sense oblidar noms
emergents de l’escena del país,
com Èlena ( d’octubre) i Mazoni
( de desembre); noms consoli-
dats, com Toti Soler amb l’espec-
tacle Guitarra catalana ( de no-
vembre); Albert Guinovart (
d’octubre) i Spanish Brass Luur
Metalls ( d’octubre).

Lectures dramatitzades
La temporada a la Sala Petita aco-
llirà també la representació dels
darrers quatre espectacles del Pri-
mer Cicle de Lectures Dramatit-
zades, organitzat pel Centre Dra-
màtic del Bages (CDB) i Manre-
sana d’Equipaments Escènics
(MEES). Es tracta d’Excés. Escenes
dels darrers dies, de Neil Labute (
d’octubre); Tick, Tick, Boom, de Jo-
nathan Larson ( d’octubre); Jar-
dí de dones, de Jaume Melendres
( de novembre), i L’amant, de
Harold Pinter ( de desembre).

Diversitat. Aquesta és la paraula estrella amb què El Galliner defineix l’oferta del teatre del Passeig. La de la Sala Gran, però, i, sobretot, la de la Sala Petita.
Noms manresans i bagencs i col·laboracions amb entitats de la ciutat i de la comarca han ajudat a fer la graella de la nova temporada, que s’obrirà el 24 de
setembre amb titelles i que es tancarà el 10 de desembre amb la música local d’Efedefunk. Entremig, Toti Soler, Èlena, Albert Guinovart i Mazoni

Una programació eclèctica amb presència bagenca per a l’espai de petit format del Kursaal

La Sala Petita s’alia amb les entitats

ARXIU PARTICULAR

La formació manresana celebra el
desè aniversari amb un nou treball,
X, el seu cinquè àlbum. Es tracta
d’un disc amb tretze cançons que
aprofundeix en el so més rock. Amb
David Rosell (veu i guitarra), Txero
Albà (teclats), Pere Borralleras (baix)
i Gabi Codina (bateria).

�

DEPT
El grup manresà presentarà el
disc del seu desè aniversari, «X»

ARXIU PARTICULAR

Els dos músics, pertanyents a
aquest col·lectiu interdisciplinari,
signen la música del recital. Manel
Camp actuarà al piano amb
Ensembre Alquímia: Àngels Ríos
(flauta), Ariadna Padró (violí), Miquel
Córdoba (violí), Laia Besalduch (viola)
i Anna Costa (violoncel).

�

MANEL CAMP I JOSEP PADRÓ
Els 25 anys de Quaderns de Taller
amb un recital commemoratiu

ARXIU/MIREIA ARSO

Funk, pop, latin i flamenc per a un
repertori que interpretaran Quim
Morales (veu principal), Joan R.
Llamas (baix), Marc Vilanova
(guitarra), Ignasi Llovet (bateria),
Joan R. Quirante (trombó), Sergi
Quirante (saxo) i Joan Fons
(trompeta).

�

EFEDEFUNK
Funky accessible d’una banda
bagenca formada el 2007 

Els espectacles de la Sala Petita del
Kursaal es podran adquirir a
partir del dimarts 1 de setembre. Les en-
trades són sense numerar i costaran 10
euros; 8 amb el carnet d’El Galliner, i 6
per als joves. A més, hi haurà l’oferta
3x2, en què comprant 3 espectacles no-
més se’n paguen 2. Es podran comprar a
les taquilles del Kursaal, de dimarts a di-
vendres, de 18 a 21 h; dissabte, de 10 a
13 h, i de 18 a 21 h; per telèfon (93
87236 36) i una hora abans de cada es-
pectacle i a www.kursaal.cat.

 DE SETEMBRE

Escena de Búfals, a càrrec de la Cia Menudos, del dramaturg Pau Miró, que també dirigeix l’obra. Es podrà veure el 21 d’octubre
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ARXIU PARTICULAR

L’actriu manresana Alícia Puertas,
juntament amb Roser Blanch i Clara
Cols, interpreta un text escrit i dirigit
per Cristina Clemente. Una història
íntima que llança una mirada
diferent a la malaltia de l’Alzheimer.

�

VOLEM ANAR AL TIBIDABO
Alícia Puertas en un text que
parla de la malaltia de l’Alzheimer

ARXIU PARTICULAR

Marcos Morau signa la direcció i la
coreografia de Suècia, un espectacle
de dansa contemporània sobre
l’evolució d’una relació de parella
empesa pel conflicte i el desig. Amb
Lorena Nogal i Anna Hierro.

�

SUÈCIA
Les relacions humanes ballen
en un espectacle de dansa

ARXIU PARTICULAR

La Maternitat d’Elna descobreix
un dels capítols més dramàtics i
desconeguts de la postguerra, quan
la suïssa Elisabeth Eidenbenz va
salvar la vida de 597 infants, fills
d’exiliades catalanes i espanyoles.

�

LA MATERNITAT D’ELNA
Josep Galindo porta a escena
el llibre d’Assumpta Montellà

SUSANA PAZ | MANRESA

Avi Ramon (titelles). 24 DE SETEMBRE

Élena (música). 1 D’OCTUBRE 

Volem anar al Tibidabo (música)
7 D’OCTUBRE

Dept (música). 8 D’OCTUBRE

Spanish Brass Luur Metalls
(música). 14 D’OCTUBRE

Quarderns de taller. (Manel Camp i
Josep Padró). 15 D’OCTUBRE

Búfals (teatre). 21 D’OCTUBRE

A. Guinovart (música). 29 D’OCTUBRE

Suècia (dansa). 11 DE NOVEMBRE

Éxitus (teatre). 18 DE NOVEMBRE

Las gallegas (clown). 19 DE NOVEMBRE

La maternitat d’Elna (teatre).
24 DE SETEMBRE

Toti Soler (música). 26 DE NOVEMBRE

Pòdiums (música). 2 DE DESEMBRE

Mazoni (música). 3 DE DESEMBRE

Efedekunk (música). 10 DE DESEMBRE

� LA PROGRAMACIÓ


