
El fenomen Operetta treu el cap
aquest cap de setmana al Kursaal
amb tres funcions entre dissabte i
diumenge que donen testimoni de
l’èxit que està recollint l’obra diri-
gida pel manresà Jordi Purtí des de
la seva estrena fa un any. El mun-
tatge, que descontextualitza quin-
ze peces d’òpera tan conegudes
com el brindis de La Traviata, ar-
riba a la ciutat natal del seu crea-
dor amb l’aval de 58 funcions prè-
vies que han convertit la peça en
un dels muntatges més originals de
l’escena catalana dels darrers anys.

«Se’m posen els pèls de punta».
Per a Jordi Purtí, tenir a la Sala Gran
del Kursaal una de les seves filles
escèniques comporta una càrrega
emotiva que no es pot descriure en
paraules. El director manresà for-
ma part del nucli original del Ga-
lliner que va engegar la campanya
cívica per retornar el teatre del
Passeig als seus dies de glòria.
Dissabte no serà el primer cop
que visita el recinte, malgrat que la
seva carrera i la seva residència es-
tan centrades actualment en el
panorama barceloní, però sí que
Operetta és la seva estrena com a
protagonista d’una de les propos-
tes de la programació del Kursaal.

L’espectacle es va estrenar ara fa
un any a la Sala Gran del Teatre Na-
cional de Catalunya amb vuit fun-
cions de cap de setmana. Passat
l’estiu, va inaugurar la temporada
del Poliorama amb quinze fun-
cions més, va ensenyar les seves
virtuts un dia al Liceu i va iniciar
una gira per Catalunya que es
clourà a mitjan juny havent tota-
litzat 74 funcions. Però la trajectò-
ria d’Operetta és lluny del seu ter-

mini. El proper mes de juliol es po-
drà veure 22 vegades al reconegut
festival d’Avinyó (França), aquest
cop amb la productora belga LP de
la mà de Somfònics, l’entitat crea-
da per gestionar l’ascens del mun-
tatge. I després té en cartera la in-
ternacionalització, destí que podria
fer que l’obra estigués en cartell un
parell de temporades més.

La imaginativa autoria de Jordi
Purtí s’ha sumat a la professiona-
litat i «generositat», en paraules del
director musical David Costa, del
Cor de Teatre, una formació de Ba-
nyoles de prop de trenta cantaires
nascuda fa una dècada i mitja per
combinar teatre i música. L’èxit
de la proposta ha fet necessari

captar deu integrants més a través
d’un càsting per fer front al calen-
dari i les seves contingències.

L’acceptació d’Operetta es deu a
la desimboltura i respecte amb el
qual es convida a fer una aproxi-
mació al món de l’òpera des del

teatre musical. Una quinzena de
peces tan conegudes com l’ober-
tura de Guillem Tell (Rossini), l’à-
ria Casta Diva, de Norma (Bellini)
i els cors dels esclaus, de Nabucco,
i de gitanos, d’Il trovatore (Verdi),
es presenten al públic en accions
tan allunyades de les intencions
inicials dels compositors com una
cursa ciclista o la sala d’espera
d’un aeroport. Arranjades per Pere
Mateu, principalment, i Esteve Pa-
let, i cantats a capella i en la llen-
gua original en què van ser escrits,
aquests fragments emblemàtics
del gènere operístic constitueixen
un reclam «tant per als amants de
l’òpera com per als qui no hi van
mai», segons David Costa.

«No ha vingut mai ningú des-
prés d’una funció a dir-nos que
l’hem enredat», explica Purtí per
posar sobre avís de l’essència d’O-
peretta. Els arranjaments condu-
eixen les peces per territoris ines-
perats i imaginatius com el pa-
ral·lelisme entre la plaça de braus
de Carmen de Bizet i el torejador
Escamillo amb un pallasso en una
pista també circular de circ. Un
«homenatge» de Purtí al món de
l’escena, tant els que donen la
cara davant els espectadors com els
que fan possible l’invent entre
bastidors. Amb la complicitat i el
treball infatigable d’un cor que
s’ha vist embarcat en una aventu-
ra tan inesperada com fascinant.
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LA GUERRA D’A. SOLER
Avui i dissabte, a les 22 h; diu-

menge, a les 19 h. La temporada
primaveral del Teatre de l’Aurora s’i-
nicia aquest cap de setmana amb La

guerra d’A. Soler, una obra d’èxit a
Alemanya, escrita per Kai Hensel,
que es representa per primer cop a
Catalunya. El muntatge que dirigeix
Jordi Duran, produeixen Microcos-
mos Teatre i Virginia Fochs, presen-
ta una professora (l’actriu Júlia
Mora) i les diverses problemàtiques
que l’enfronten als seus alumnes,
des de les pròpies picabaralles aca-
dèmiques a qüestions de més con-
flictivitat com el mobbing entre
alumnes, la violència i la pressió que
exerceixen els pares sobre els nois.
Igualada (Teatre de l’Aurora). En-
trades: 14 euros.

MENTIDERS
Diumenge, a les 18.30 h. El

Grup de Teatre Faltagent de Fono-
llosa presenta aquest diumenge la
comèdia Mentiders, d’Anthony Neil-
son. El muntatge coordinat per Eloi
Hernández i Gemma Calmet presen-
ta la història de dos policies de Lon-
dres que, la Nit de Nadal, han de
transmetre una mala notícia a un
matrimoni, però no gosen per no es-
patllar-los la vetllada. Una decisió
que ben aviat comença a generar un
seguit d’embolics que ho compli-
quen tot. Fonollosa (Centre Cultu-
ral). Entrades: 93 836 61 08.

COLOSSAL
Dissabte, a les 17.30 h. La com-

panyia bagenca Teatre Mòbil actua
aquest dissabte en la programació
d’Imagina’t amb l’espectacle Colos-
sal. El trio integrat per Marc Fons,
Jordi Girabal i Atilà Puig –dirigit en
aquesta ocasió per Marcel Gros–

porta a l’escenari les peripècies de
tres clowns que fan de l’humor i el
circ la seva divertida forma d’ex-
pressió. Tres xarlatans disposats a
deixar els espectadors bocabadats.
Manresa (Teatre Conservatori).
Entrades: 7 euros.

EL LLAC DELS CIGNES
Dissabte, a les 22 h. El Ballet de

Moscou representa avui un clàssic
de la dansa, amb direcció de Timur
Fayziev. Les interpretacions solistes
van a càrrec de Cristina Terentieva i
Alexei Terentiev. Igualada (Teatre
de l’Ateneu). Entrades: 35 euros.







ALTRES CONCERTS

L’obra que dirigeix el manresà Jordi Purtí arriba al teatre Kursaal després de mig centenar llarg de funcions, el Premi
Butaca al millor espectacle familiar i una nominació a ser el muntatge revelació a la gala dels Max, que se celebrarà
aquest dilluns a Madrid. L’obra ha esdevingut un dels fenòmens escènics més rellevants del teatre musical català



Àries a la màquina del temps
Operetta

L’ESPECTACLE

Teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35. Manre-
sa. Dies: dissabte, a les 18 i les 22.15 h; diu-
menge, a les 18 h. Preu: 25 euros. Consulteu
descomptes a www.kursaal.cat. Venda a taqui-
lles, 93 872 36 36 i www.kursaal.cat. Direc-
ció: Jordi Purtí. Direcció musical: David
Costa. Intèrprets: Cor de Teatre. 

Operetta
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d’Entrada Escena

Una imatge de l’obra de teatre Operetta, que aquest dilluns aspira a guanyar el premi Max espanyol al millor espectacle revelació 
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Peces d’òperes com Aïda,
Carmen i El barber de Sevilla
són arranjades i ubicades 
en espais inusuals

El muntatge de Jordi Purtí i 
el Cor de Teatre es va estrenar
el maig de l’any passat al TNC
i encara té un llarg recorregut


