
El Grup Escènic La Tramoia de
Santpedor, una formació amb tres
dècades d’experiència a l’equi-
patge, posa dempeus aquest cap
de setmana dues funcions de Có-
meme el coco negro, un dels títols
més emblemàtics de La Cubana.
Una producció ambiciosa que su-
pera els 15.000 euros i una posa-
da en escena que té el vistiplau dels
creadors del muntatge són els
avals que presenta el grup dirigit
per Domènec Rubís i que evolu-
cionarà demà al vespre i diumen-
ge a la tarda a l’escenari de la sala
de Cal Llovet.

L’òpera dels tres rals, El Mikado,
El caballero de la Mancha, Grease
(en català) i Moulin Rouge són els
precedens de La Tramoia en el ter-
reny del teatre musical. Un currí-
culum que va contribuir decisiva-

ment a obtenir el permís de La Cu-
bana per utilitzar els drets de re-
presentació de Cómeme el coco ne-
gro. Un repartiment format per set-
ze actors s’encarregarà de traslla-

dar a Santpedor les aventures i des-
ventures d’una companyia ima-
ginària i molt tronada, Teatro Cu-
bano, que presenta al públic un es-
pectacle de revista amb les seves

plomes, acudits i cançons picants.
«Santpedor sempre ens ha res-

post, i amb aquest muntatge hem
generat força expectació», apunta
Rubís. Encara queden entrades

del mig miler llarg que hi ha a la
venda per a cadascuna de les dues
funcions. La companyia està for-
mada per actors i un equip tècnic
amateur i voluntari, però el pro-
jecte s’ha dut a terme amb un ri-
gor del tot professional.

La riquesa del vestuari, la im-
portància del joc de llums, la pre-
cisió del so i l’engranatge tècnic
dels decorats són alguns dels in-
gredients que fan del Cómeme
coco negro un dels títols més ca-
rismàtics del teatre musical cata-
là i tot un repte per al veterà col·lec-
tiu santpedorenc, que confia a
poder fer uns quants bolos després
de l’estrena d’aquest cap de set-
mana com és habitual en les seves
produccions.
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Desventures d’una companyia de teatre
La Tramoia de Santpedor representa l’emblemàtic musical de La Cubana sobre un grup de revista passat de rosca
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d’Entrada

RICARD CANALS
Avui, a les 23 h. El cantautor
manresà Ricard Canals farà aques-
ta nit un concert al cafè-restaurant
Black, situat a l’avinguda de les Ba-
ses de Manresa, en la que serà l’es-
trena d’aquest local com a escenari
musical. Canals interpretarà les
cançons dels seus dos discos –Una
moneda a l’aire i Coses que pas-
sen–, versions d’altres autors i al-
gun tema nou de l’àlbum que està
preparant. Manresa (cafè-restau-
rant Black). Entrada lliure.

BLACK KISS SUPERSTAR
Avui, a les 23.30 h. La banda d’I-
gualada i Barcelona presenta avui
el format acústic del disc Time For
Rock’n’roll, un projecte que posa
sobre l’escenari l’esperit cent per
cent rocker que mou el trio, format
per Edu (veu i guitarra), Quico Tret-
ze (baix i segones veus) i Xose (ba-
teria i segones veus). El grup evoca
la música dels mites del gènere i
del so dels anys 70, però posat al
dia.  Balsareny (Bar La PaRoc-
kia). Entrada lliure.
CAMERATA BACASIS

Avui, a les 20.30 h. L’orquestra
de cambra Camerata Bacasis, for-
mada per joves estudiants del Con-
servatori de Manresa, protagonitza
el segon concert del Cicle de Tardor
de Callús. El repertori estarà format
per les Five Tango Sensations del
compositor argentí Ástor Piazzolla
(1921-1992). L’actuació tindrà el
suport d’una projecció audiovisual,
en la qual es podrà escoltar la veu
de l’homenatjat, i tindrà el concurs
de l’acordionista Manel López. Ca-
llús (Casal del Poble). Entrada
lliure.
ABRIL

Dissabte, a les 22.30 h. El re-
centment creat quintet Abril pre-
sentarà avui el projecte en un con-
cert en què s’escoltaran els temes
amb què està realitzant la gira de
presentació. Aquesta formació ba-
genca està integrada per Jordi Ri-
bot, Àfrica Pérez, David Martell,
Anna Clarena i Marta Canellas. La
banda, hereva d’Els Convidats, in-
terpreta un pop intimista en les se-
ves cançons. Avinyó (Local Cata-
lunya). Preu: 6 euros.

ALTRES PROPOSTES

Domènec Rubís dirigeix
un elenc de setze actors
en una posada en escena que
té el vistiplau de La Cubana

La Tramoia de Santpedor ha
posat en escena cinc obres de
teatre musical abans de la
peça escrita per Jordi Millán

L’ESPECTACLE

Cal Llovet. Carrer Roger de Flor, s/n. Sant-
pedor. Dies: dissabte, a les 21.30 h; diu-
menge, a les 17.30 h. Entrades: 10 euros.
Venda anticipada a Llibreria Timbaler (carrer
Vall, 26; 93 832 00 72).
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Cómeme el coco negro és un dels reptes més importants que ha dut a terme el grup santpedorenc
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