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CULTURES

El popular actor i humorista
castellonenc Carlos Latre portarà
l’espectacle Yes, we Spain is diffe-
rent al teatre Kursaal de Manresa
el dia 23 de febrer, coincidint amb
els actes de celebració del sisè
aniversari de la reobertura de l’e-
quipament. Latre interpreta en
aquest muntatge un centenar de
personatges de la vida pública ca-
talana, espanyola i internacional
gràcies a la seva reconeguda ca-
pacitat per a la imitació.

Yes, we Spain is different ja ha ce-
lebrat dues-centes funcions en
una trentena de ciutats d’arreu de
l’estat. Recentment va fer estada al
Teatre Colisseum de Barcelona i ar-
ribarà a Manresa avalat pels milers
d’espectadors que han rigut amb
les seves caracteritzacions. L’ar-
gument d’aquest espectacle parla
de la compra d’Espanya a mans
d’Alemanya. Mariano Rajoy i el seu
govern maquinen un pla per re-
cuperar el control de la situació i
pretenen portar Barack Obama a
Espanya i obtenir el seu suport per
escapar de les mans d’Angela Mer-
kel. Les coses, però, potser no li sor-
tiran al president espanyol tan bé
com desitja.

Jordi Casanovas és el director
d’una proposta que té coreografies
de Francisco Lloberas i guió de Da-
vid Lillo, Aran Zulaika i del mateix
Carlos Latre. Les entrades es po-
saran a la venda el dissabte 15 de
desembre, al preu de 27 euros, tant
a taquilles, com al telèfon 93 872 36
36 i la pàgina web www.kur-
saal.cat.
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L’humorista Carlos Latre
portarà al Kursaal el xou
«Yes, we Spain is different» 
L’espectacle en què l’actor imita un centenar de personatges es veurà

a Manresa el 23 de febrer Venda d’entrades el 15 de desembre



AVUI ALS ESCENARIS MANRESANS

Joan Tena torna a ser avui el convidat d’El
Club de la Cançó en una nova proposta
d’aquest cicle que cada mes porta a Man-
resa un reconegut intèrpret del món de la
cançó d’autor. El cantant barceloní, que va
conèixer la fama anys enrera gràcies a la
seva participació en el programa televisiu
Operación Triunfo, oferirà un repertori
amb temes dels seus anteriors àl-
bums –Cosas que pasan (2003) i 2Mane-
ras (2007)–, així com algunes peces del disc
que està preparant i que ha de sortir pro-

perament.
Joan Tena s’ha anat llaurant una meres-
cuda fama de cantautor després de l’im-
puls d’OT. Els anys 2004 i 2007 va ser a El
Club de la Cançó mostrant el seu treball,
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Joan Tena avançarà temes del
nou disc a El Club de la Cançó
EL CONCERT

 LLOC: Sielu. Plaça de Valldaura, 1. Manresa.
 HORA: 22 h.
 PREU: 10 euros.

La cantant manresana Núria Cols pu-
jarà aquesta nit a l’escenari de la Sala Pe-
tita del teatre Kursaal per oferir l’especta-
cle de boleros que comparteix amb el
guitarrista Jordi Farrés. El concert, que tin-
drà lloc a partir de les 9 del vespre, per-
metrà resseguir diversos temes clàssics del
gènere, en que l’amor i el seu oposat, el
desamor, són els eixos sobre els que pi-
voten  les històries que narren les lletres
d’aquests temes captivadors i fascina-
dors. El format de la proposta de Cols i Far-

rés cerca la complicitat amb el públic i es-
devé un recital que vol anar més enllà dels
tòpics. Arranjaments delicats es combinen
amb fragments de poesia catalans en una
vetllada de to intimista.
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Núria Cols viatja per la vida
dels boleros al Kursaal
EL CONCERT

 LLOC: Kursaal. Passeig de Pere III, 35. Manresa.
 HORA: 21 h.
 PREU:12 euros; i 6 euros menors de 25 anys.

ARXIU/MIREIA ARSO

L’Espai Memòries del Museu
Comarcal de Manresa construirà
un retaule sensorial, amb música
i poesia, com a cloenda de la seva
segona temporada, que ha portat
per títol Destruccions i reconstruc-
cions: la violència contra el patri-
moni artístic a Manresa arran de
la guerra civil. El retaule serà un es-
pectacle bastit a partir d’una se-
lecció de textos, a càrrec de Jordi
Estrada, interpretats per vuit actors
del Grup de Teatre Els Carlins, di-
rigits per Fina Tàpias i acompa-
nyats per les peces musicals in-
terpretades per una vintena d’a-
lumnes de diverses formacions
del Conservatori Municipal de
Música de Manresa. 

El recital musical i poètic, amb
el títol El temps. Com un retaule
trencat, s’escenificarà diumenge

(11.30 h) al mateix Espai Memòries
i farà un repàs dels diferents mo-
ments d’una obra d’art des de la
seva creació a l’època del barroc
fins a la seva destrucció, durant la
guerra civil. Aquesta va ser la tra-
jectòria del retaule de l’església gò-
tica del Carme i, per tant, l’espec-
tacle s’inicia amb un text del poe-
ta Francesc Fontanella que fa re-
ferència al pintor autor del retau-
le, Pere Cuquet. El fil poètic s’esti-
ra fins a Màrius Torres i, entremig,
s’hi podrà escoltar cant gregorià,
Bach, Mompou, Toldrà, Robert
Gerhard i Prokofiev, entre altres. El
muntatge coral configurarà di-
versos quadres «perquè el públic
construeixi el retaule amb els seus
pensaments», ha destacat Fran-
cesc Vilà, director del museu.

El muntatge està concebut com
un homenatge «a les persones
que en els primers mesos de la Gu-
erra Civil es van comprometre a
preservar el patrimoni; i els textos
reflecteixen la complexitat de la si-
tuació i la seva habilitat», ha sub-
ratllat Jordi Palou-Loverdos, di-
rector del Memorial Democràtic.
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L’espectacle, a càrrec del
Conservatori i Els Carlins,
homenatja els qui van salvar
el patrimoni de la destrucció 



L’Espai Memòries clou la
segona temporada amb
un recital poètic i musical

Francesc Guillén, del Conservatori; Fina Tàpias, dels Carlins; Jordi
Palou-Loverdos, del Memorial Democràtic; Joan Calmet, regidor de
Cultura; Mercè Argemí, tècnica de Patrimoni; i Francesc Vilà, del Museu

VALL DE VILARAMÓ

Carlos Latre, en una de les seves caricaturitzacions
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