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CULTURES

n cadascuna de les
onze funcions progra-
mades de l’espectacle
Portes obertes. Una mà

de coses, el teatre Kursaal de Man-
resa ha acabat encabint-hi espec-

tadors d’última hora. D’aquells
que, malgrat no tenir invitació (es
repartien a taquilla, però estaven
exhaurides des de feia dies), s’han
acostat a provar sort. El Kursaal ce-
lebra cinc anys des de la reobertura
el 20 de febrer del 2007, i els res-
ponsables de l’equipament no han
volgut deixar ningú a fora. Ahir a
la tarda, quan l’afluència amena-
çava de desbordar les previsions,

es va decidir fer grups més quan-
tiosos. Al final, hauran vist Portes
obertes més de 1.300 persones, i no
han estat més perquè el format no
ho permetia: petites accions tea-
trals que aprofiten espais inusuals
com el muntacàrregues o els la-
vabos. Petites accions teatrals però
un munt de voluntats unides per
celebrar l’aniversari d’un teatre
pel qual han passat 336.943 es-

pectadors en cinc anys. Més d’un
centenar de voluntaris, barreja
d’amateurs i professionals de l’es-
cena, que han sumat esforç, talent
i humor per a un espectacle que
apropa públic i artistes.
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Crònica

Àngels Fusté (Manresa,
1967) ha intervingut,
d’una manera o altra, 
en tots els guions que ha
desenvolupat el Galliner
en els seus espectacles.
És la tasca en què s’ha
especialitzat dins de
l’entitat, per la seva
formació com a perio-
dista i màster en guions
de televisió i cinema

Amb quina idea partien
a l’hora de crear un mun-
tatge d’aniversari?

Volíem treure partit de
l’equipament, de llocs on
habitualment no es fa tea-
tre. Aquesta era la idea ini-
cial. I, per anar d’un cantó a
l’altre, després es van haver
de quadrar els recorreguts,
perquè els quatre grups en
què es divideixen els es-
pectadors poguessin veure
els cinc espais escènics en el
mateix temps.

Com a responsable dels
guions...

Bé, ha estat una feina
col·lectiva. Vam muntar una
comissió amb els respon-

sables de direcció dels di-
versos espais, els coreògrafs
i tècnics... i va ser una pluja
d’idees! De fet, vam estar do-
nant-hi voltes tres mesos.

Però bé va caldre posar
paraules a les idees. Quina
dificultat té adaptar-se als
diferents escenaris?

S’ha adaptat el to del guió
a cada espai. El muntacàr-
regues, per exemple, és un
lloc on fem una auca al vol-
tant de la història del teatre
i l’excusa per fer escenes
divertides de 20 segons, que
és el temps que es mante-
nen obertes les portes.
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Àngels Fusté
INTEGRANT DEL GALLINER I GUIONISTA DE L’ESPECTACLE

«Hem volgut treure
partit d’espais on no es
fa teatre habitualment»

VALL DE VILARAMÓ Guillem Cirera (Manre-
sa, 1984) ha intervingut
en nombrosos muntatges
escènics a Manresa, i en
el seu currículum figura
diversos cops el Kursaal.
L’ocasió més especial va
ser la representació de
Flor de Nit amb el Grup
de Teatre Nostra Llar del
Poble Nou: «fa respecte
cantar tot sol a l’escenari
de la Sala Gran».

Què destacaria de l’es-
pectacle Portes obertes?

La quantitat de gent que
s’hi ha implicat, i el més bo-
nic és que hi ha molta gent
jove. M’ha recordat la Fira de
l’Aixada.

Actua a l’escena dels ca-
merinos, interpretant un
regidor que ha de controlar
una parella de divos. Com
reacciona el públic a aquest
teatre de proximitat?

Cada cop és diferent: hi
ha gent que respecta la quar-
ta paret i gent que et talla el
text, i llavors no saps com
sortir-te’n... El que no havia
fet és cantar a tocar del pú-

blic: fa més impressió i és
més agraït.

Li ha costat posar-se en el
seu paper esbojarrat?

Ja havíem treballat l’esce-
na a l’aula de teatre musical,
i som els que ara l’interpre-
tem. Sabia com faria el per-
sonatge, i quan acabo em
costa sortir-ne!

Què és millor: actuar als
camerinos o a la Sala Gran?

La Sala Gran impressiona,
però als camerinos en ho
hem passat molt bé! És un
vodevil, un joc ple de portes.
Si la gent hi pogués seure hi
faríem un espectacle sencer!
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Guillem Cirera
ACTOR A L’ESCENA DELS CAMERINOS

«No havia cantat mai a
tocar del públic, i és més
impressionant i agraït»

L’oferta especial d’entrades a mei-
tat de preu durant 5 hores (de 22 a
03 h de dilluns) va tenir bona acolli-
da: gairebé 2.300 entrades venudes

2.300 ENTRADES

LA XIFRA

VALL DE VILARAMÓ Dolors Puertas (Manresa
1949), integrant de la co-
missió de la Innocenta-
da, acaba de tancar el ba-
lanç de la passada edició
i està a punt de començar
a preparar la propera.
Mentrestant, com una
trentena més de perso-
nes involucrades en la
farsa manresana, ha
participat en l’espectacle
d’aniversari del Kursaal.

No és pas la primera ve-
gada que actua al teatre
del passeig Pere III?

Vaig tenir la sort d’actuar
en L’inauguraal, i mentre
feia temps per sortir a esce-
na vaig aprofitar per recór-
rer el teatre de dalt a baix.
Vaig quedar parada de les
escales que hi ha! Tenia tan-
tes ganes de veure’l...

Hi havia estat abans de la
rehabilitació?

Hi havia ballat amb l’es-
bart! I quan els pares i els
germans venien a veure ci-
nema, ens deixaven a mi i al
meu germà petit a la saleta
per a nens, on ens passaven

dues pel·lícules i comprà-
vem cacauets. Per això em
feia il·lusió actuar-hi i amb
aquest ja són quatre cops!

Fa d’agitadora del pú-
blic en l’inici del muntatge,
a la Sala Petita. I també ac-
tua a l’escena dels lavabos.
Li van deixar triar el deco-
rat del seu cubicle?

No, em van adjudicar el
de la selva. Mira, ens van dir
que no diguéssim res al pú-
blic que passa, però quan un
em va dir: «ho cuides tan bé
això, que t’hi ha crescut una
mandarina», jo el vaig ad-
vertir: «eps! no la toquis!». 
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Dolors Puertas
ACTRIU A L’ESCENA DELS LAVABOS I CÒMPLICE A LA SALA PETITA

«He ballat amb l’esbart
a l’antic teatre, vaig ser
a ‘L’inauguraal’, i ara...»

Tots a l’una per festejar cinc anys de Kursaal
El teatre manresà aglutina més d’un centenar d’amateurs i professionals de l’escena en l’espectacle del seu aniversari

VALL DE VILARAMÓ
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MÉS IMATGES A:

El relat íntim de la transició de
Patrícia Gabancho (A la intempè-
rie, Columna), els records de l’exili
d’Amadeu Cuito (Memòries d’un
somni, Quaderns Crema), la Bar-
celona dels barris dels anys 60 i 70
que novel·la David Castillo (El
mar de la tranquil·litat, Proa) i la

ficció de Jordi Estrada a partir de
la vida i l’obra del poeta Màrius
Torres (Rius paral·lels, L’Albí) són
les quatre obres finalistes del 12è
Premi Joaquim Amat-Piniella de
narrativa, que organitza Òmni-
um del Bages i es lliura avui (20 h,
entrada lliure) a l’auditori de la
Fundació Caixa Manresa.

El guanyador del certamen tin-
drà la recompensa d’un bust de
l’escriptor manresà Joaquim Amat-
Piniella (1913-1974) creat per l’es-
cultor Ramon Oms. Durant la tro-
bada, les actrius Àngels Torrens i
Montse Mas faran una lectura

dramatitzada de textos periodístics
escrits durant els anys 30 del segle
passat per Amat-Piniella. Les in-
tèrprets del Grup de Teatre Els
Carlins estaran acompanyades
per la música de David Martell, en
una peça dirigida per Fina Tàpias.
Durant la vetllada, es podran fer
aportacions a la campanya que re-
cull fons per crear una estàtua de
l’autor de K. L. Reichper ubicar-la
al Casino de Manresa. En els últims
anys, el premi ha recaigut en Jor-
di Coca (La noia del ball),  Sílvia Al-
càntara (Olor de colònia) i Jordi
Puntí (Maletes perdudes).
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Gabancho, Cuito, Castillo i
Estrada aspiren al guardó en
un acte que tindrà lloc a la
Fundació Caixa Manresa



Òmnium Bages lliura aquesta nit
el Premi Amat-Piniella de literatura

El periodista i novel·lista David Castillo, un dels quatre aspirants 
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