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A LES 6, SIS EUROS per facilitar que la gent gran vagi al teatre, el Kursaal de Manresa programa les obres del cicle a la tarda i a un preu que es
considera assequible. Els muntatges que s’ofereixen són de «molta qualitat», segons Joan Morros, coordinador del Galliner, entitat encarregada
de la programació. Les properes cites: un espectacle operístic divertit que triomfa a Europa i un concert escènic que repassa la història de la copla
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«Él vino en un barco, de nombre
extranjero/ lo encontré el puerto
un anochecer,/ cuando el blanco
faro sobre los veleros/ su beso de
plata dejaba caer». Els versos de
Tatuaje, una de les coples més fa-
moses, va cantar ahir a la tarda l’ac-
triu Gracia Fernández a demanda
dels avis de l’Esplai de La  Caixa de
la carretera de Cardona de Man-
resa. Fernández i Marc Sambola,
director musical del concert escè-
nic Le llaman copla, i el manresà
Jordi Purtí, responsable de l’es-
pectacle Operetta, van visitar ahir
aquest centre de trobada i també
el Casal del carrer Circumval·lació
per promocionar el cicle de ses-
sions per a gent gran que progra-
ma el Kursaal amb la col·laboració
de l’Obra Social de La Caixa.

El cicle adreçat especialment a
la gent gran adapta horaris i pre-
us. Les sessions són a les 6 de la tar-
da, i per a les persones més grans
de 65 anys les entrades costen 6 eu-
ros. I, aquest cop, l’oferta és for-
mada per dos espectacles que
combinen música i teatre, un ver-
sionant òpera i l’altre, copla. El ci-

cle s’estrenarà demà amb Operet-
ta, un muntatge que ja va passar
pel Kursaal en tres funcions l’abril
del 2012, que ha fet estada tres me-
sos a París i que al novembre co-
mençarà una gira de 80 actua-
cions per França, Alemanya i Su-
ïssa. A banda de la funció de les 6,
també se n’ha programat una al-
tra a les 9 del vespre. La segona
proposta, al novembre, és Le lla-
man copla, que repassa la història
d’aquest gènere i arriba després de
fer estada a Madrid i Barcelona.
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El Kursaal ofereix
obres que versionen
òpera i copla en el
cicle per a gent gran

«Operetta», del manresà Jordi Purtí, torna a
Manresa amb dues funcions «Le llaman copla»
arriba després de fer estada a Madrid i a Barcelona





Purtí (segon per l’esquerra) i Fernández i Sambola (segona i tercer per la dreta), ahir a l’Esplai de La Caixa
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Al manresà Jordi Purtí, responsable d’Operetta, que
interpreten 26 cantants de la companyia Cor de Tea-
tre, li fa especial «il·lusió» tornar a Manresa en el marc
del cicle per a gent gran. I destaca que aquest es-
pectacle que reubica amb humor les peces operís-
tiques més famoses és «per a tots els públics».

Gags operístics cantats a cappella

«opErEtta»
DIMECRES. 9 D’OCTUBRE. A LES 18 I A LES 21 H

IMATGE PROMOCIONAL

La Barni Teatre va ser al Kursaal, el 2010, amb Ojos
verdes, Miguel de Molina in memoriam, el precedent
de Le llaman copla. «Ens va descobrir moltes cançons
que ens motivaven a seguir», diu Marc Sambola, au-
tor de les versions actualitzades. Cinc actors-cantants
i tres músics passen per diversos estats anímics.

Històries sentimentals de tres minuts 

«LE LLaMan copLa»
DIMECRES, 20 DE NOVEMBRE. A LES 18 H

Les entrades del cicle costen 6 eu-
ros per a les persones més grans de
65 anys. És un preu que el teatre
Kursaal pot oferir gràcies a la col·la-
boració de l’Obra Social de La Caixa.
Per a la resta de públic, les entrades
d’Operetta valen 20 euros (18 amb
descomptes); i les de Le llaman copla,
15 euros (12 amb descomptes).

6 €
LA XIFRA

LA NOVA PLACA SUBSTITUEIX LA INSTAL·LADA L’ANY 1985 amb la
presència del president de la Generalitat Josep Tarradellas i que havia estat
arrencada fa uns anys. La placa és al passeig Salvador Espriu, a la cruïlla del
carrer del Bruc i el carrer de Prudenci Comellas. L’acte, inclòs en el festival
literari Tocats de Lletra, va tenir la presència de l’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet; el
representant de Fundació Independència i Progrés, Joan Badia; el president
de la Federació d’Associacions de Veïns. Enric Martí i el membre del grup Art
Viu, Lluís Calderer, que va recitar el poema d’Espriu El caminant i el mur. En
una les parets del passeig Salvador Espriu es pot veure un mural dedicat a
Espriu i creat per Eduard de Pobes.  



Manresa torna a tenir una placa
dedicada a Salvador Espriu que
ara commemora el seu centenari 

A.M. FOTO ART MANRESA

Fins al 27 d’octubre es pot visitar a l’Espai 7 del
Centre Cultural d’El Casino l’exposició Resistents,
organitzada per Foto Art per al cicle Tocats de Lletra.



Foto Art inaugura «Resistents» 


