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CULTURES

El Circ Pistolet va saber combinar humor i acrobàcia en la seva actuació durant l’acte de dimarts a la nit

MIREIA ARSO

l contrari d’un gira-sol
és el giralluna, segons
el particular univers
de Luis Eduardo Aute.

Mentre tots els infeliços gira-sols
acoten el cap i desvien la mirada
davant la cegadora fúria de l’astre
rei, el giralluna manté el coll alt, el
posat altiu i una sana propensió al
desafiament i la curiositat per des-
cobrir què hi ha quan el sol se’n va.
Recordant aquesta anècdota del
concert del cantautor madrileny
que es va celebrar dissabte passat,
Valentí Oviedo, gerent de l’em-
presa municipal que gestiona els
teatres públics de la ciutat, va
qüestionar el diagnòstic d’Aute i va
emetre ben alt i ben clar el seu ve-
redicte en un discurs apassionat,
de mànigues arremengades i to de
míting: el contrari del gira-sol és el
Kursaal, amb la seva incorregible
voluntat de desafiar la rutina i el
convencionalisme, de superar en-
trebancs i limitacions, amb el ro-

tund èxit d’haver-se convertit en el
teatre més ocupat del país, al mar-
ge de les grans sales de Barcelona.
En viu contrast amb les insípides
arengues de l’alcalde Camprubí i
el regidor Perramon, el parlament
d’Oviedo va ser el primer gran
moment de la nit.

La de dimarts va ser una d’a-
quelles vetllades en què no falta
ningú: tothom qui necessita dei-
xar-se veure ocupava alguna bu-
taca d’una platea pràcticament
curulla.  Sobreimpressionat so-
bre el teló vermell, un compte en-
rere anunciava que sorpreses i
emocions eren a tocar. I quan van
ser les  del vespre en punt, el Kur-
saal va començar a parlar amb una

veu segura i agraïda. Un audiovi-
sual va glorificar el treball fet du-
rant mil dies –, anys, tal com
oportunament va avisar Marcel
Gros– i tot de cartells d’alguns
dels  espectacles programats
van davallar des de les altures de
l’escenari formant un bigarrat cor-
tinatge que apel·lava directament
al record dels espectadors.

Xevi Mestres i Laia Oliveras van
intentar cantar la cançó del Kursaal
en un parell d’ocasions, però van
ser oportunament interromputs
primer per Marcel Gros i després
per la Rat i l’Enric, els acròbates del
Circ Pistolet. L’un va recomanar a
la concurrència no creure’s res
del que passa en un escenari: «tot
és mentida aquí dalt», va assegu-
rar. I va demostrar per què és un
dels clowns més sol·licitats i pre-
miats del país amb una actuació
tendra i irreverent. El duet del Pis-
tolet va combinar piruetes i humor
i va deixar un bon sabor de boca.
Al final, els dos cantants van sa-
tisfer el desig repetidament pro-
clamat de la veu del Kursaal i van
interpretar la peça demanada.
Però no sense abans haver recla-
mat que pugés a l’estrada un mes-
tre, Manel Camp, per replicar-los
al piano. Els focs d’artifici i una
copa de cava van cloure, al pati, la
nit que el Kursaal va complir mil
dies acompanyat gairebé d’un mi-
ler d’amics.
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Crònica

I que sigui per mil anys més!
El teatre Kursaal de Manresa es va omplir dimarts a la nit en
la celebració dels primers mil dies d’existència des que es va
reobrir, el febrer de fa dos anys. Un espectacle emotiu que
va recordar la gran quantitat d’esdeveniments viscuts

Marcel Gros, Manel Camp, Xevi
Mestres, Laia Oliveras i el Circ
Pistolet van pujar a l’escenari
en la vetllada de dimarts 

El Kursaal és la sala amb més
ocupació del país, al marge de
Barcelona, segons va explicar
el gerent, Valentí Oviedo

La companyia barcelonina Lo-
lita Corina porta avui al teatre
Kursaal de Manresa l’espectacle
Las gallegas, que s’iniciarà a les 
del vespre a la Sala Petita amb en-
trades a  euros i els descomptes
habituals ( euros amb el carnet
d’El Galliner i  euros els joves). El
muntatge parla de la mort en clau
de clown i d’humor.

Lola González i Coral Rosa van
fundar el grup el  i són les
principals responsables d’un es-
pectacle que va guanyar el premi
al millor muntatge de sala a la
Fira de Teatre de Ciudad Rodrigo
(Salamanca). A Las gallegas, les
dues actrius es fiquen a la pell d’u-
nes dones que s’adonen que són
mortes, però que no saben com
maniobrar en aquestes circum-

stàncies. Aquesta altra vida, però,
els acabarà revelant les seves vir-
tuts i Las gallegas s’adonaran de les
particularitats d’assistir al seu pro-
pi funeral i ser mortes. Una refle-
xió sobre la mort amb l’humor ca-
racterístic d’una jove companyia
que és dirigida en aquest espec-
tacle per Àlex Navarro, amb pro-
ducció de Clownfish. La funció té
una durada d’una hora.
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«Las gallegas» reflexiona sobre la mort
en clau d’humor, avui al Kursaal

Breus
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La Fundació Caixa Manresa
acull avui, dijous, l’acte inaugural
de l’exposició Mestres Cabanes es-
cenògraf, que serà oberta fins al dia
 de gener de l’any vinent. La
mostra recorre la trajectòria i el
procés de creació de l’artista Josep
Mestres Cabanes (Manresa, -
Barcelona, ), que va ser un
dels grans escenògrafs catalans
del segle XX. El seu treball en di-
verses òperes que es van repre-
sentar al Gran Teatre del Liceu de
Barcelona li van reportar una des-
tacada notorietat. La mostra s’en-
globa en un seguit d’actes que es
duran a terme a la ciutat en les pro-
peres setmanes per recordar el
seu llegat, entre els quals una vet-
llada operística que tindrà lloc el
 de desembre al teatre Kursaal. En
aquesta funció, un seguit de can-
tants interpretaran àries de títols
que va escenografiar Mestres Ca-
banes, com ara l’Aïda, de Giusep-
pe Verdi.
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Caixa Manresa obre
la mostra sobre
Mestres Cabanes

EXPOSICIONS

Avui, a / de  del vespre, tin-
drà lloc a la biblioteca pública la
sessió mensual del Club de Lec-
tura, que tractarà del llibre Tren a
Puigcerdà, de Blanca Busquets.
La tertúlia tindrà la presència de
l’autora, la periodista Blanca Bus-
quets (Barcelona ), que ha pu-
blicat també les novel·les Presó
de neu, El jersei i Vés a saber on és
el cel. Busquets treballa de gui-
onista i realitzadora a Catalunya
Ràdio des de l’any .

JAUME GRANDIA | SANT FRUITÓS DE BAGES

Blanca Busquets,
al Club de Lectura
de Sant Fruitós 

LLETRES

La presentació que l’artista Jesús
Monteagudo havia de fer avui dins
el cicle Manresa territori contem-
porani queda ajornada per al dia
, a la plaça de la Música.

Ajornada la presentació
de Jesús Monteagudo

Ahir va morir el dramaturg i di-
rector d’escena Jaume Melendres.
L’autor teatral vivia a Manresa des
de feia quatre anys per motius
sentimentals, alhora que impartia
classes a l’Institut del Teatre de Bar-
celona. Actualment també era
professor d’un curs d’iniciació
d’escriptura teatral a Els Carlins, i
a partir del febrer havia de ser
professor de dues aules de teatre
al Kursaal: l’escola de l’espectador
i un curs de direcció d’actors.

Nascut a Martorell el , a part
de ser home de teatre Melendres
era també llicenciat en ciències
econòmiques. Va escriure textos de
teatre com Defensa índia de rei
(), Meridians i paral·lels
(), Un collaret d'algues ver-
melles (), algunes de les quals
van ser traduïdes al francès i l’ale-
many. També  va escriure narra-
cions i va dirigir una trentena d’o-
bres, entre les quals Les llàgrimes
amargues de Petra von Kant, La
boda dels petits burgesos, La im-
portància de ser Frank  i La nit just
abans dels boscos. En la seva bi-
bliografia també hi ha llibres de
teoria, com La direcció dels actors
() i La teoria dramàtica ().

També va traduir uns quaranta
textos teatrals de l’anglès i del
francès, entre els quals figuren
obres de Wilde, Shaw, Williams,

Goldoni, Labiche i Fassbinder. A
l’Institut del Teatre impartia actu-
alment les disciplines de direcció
d’actors, teoria dramàtica i tallers
d’interpretació. Per les seves aules
hi havien passat, entre altres, Ser-
gi Belbel i Àlex Rigola. També ha-
via estat director de Serveis Cul-
turals de l’Institut i subdirector
de la revista Ade-Teatro. El cap de
setmana passat es va interpretar un
dels seus textos, Jardí de dones, a
la Sala Petita del Kursaal. Va ser in-
terpretat per Àngels Torrents, Anna
Briansó, Aina Huguet, Spei Macià,
Clara del Ruste i Joan Torrents, sota
la direcció de Joan Castells. L’en-
terrament tindrà lloc demà, pro-
bablement a Barcelona, tot i que en
tancar l’edició la família encara no
havia decidit el lloc. 
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Mor el dramaturg i
director d’escena
Jaume Melendres
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Jaume Melendres


