
UN ESPECTACLE PER EXPORTAR «Jan & Júlia: benvinguda nanny!» s’ha creat amb la intenció que es programi en teatres d’altres ciutats,
especialment on Kids&Us té algun centre, i a hores d’ara en són 156 a Catalunya, Espanya i Europa. Amb aquesta idea ja es va oferir un tast de
l’obra en la trobada de franquiciats celebrada al maig. Ahir, van acudir a l’estrena programadors interessats de la Diputació i d’altres ajuntaments



Regió7 DILLUNS, 14 D’OCTUBRE DEL 2013 41

Cultures
TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ

Enquesta: t’ha agradat l’espectacle en anglès?

Fans del Jan i la Júlia
«Hem vist tots els espectacles
del Jan i la Júlia i ens agraden
molt. Anem a classe d’anglès, i
hem reconegut els animals del
zoo. A més, venir a la Sala Gran
és espectacular»

NÚRIA I ROGER
DE LA VARGA LÓPEZ
2 I 5 ANYS, DE MANRESA

Cantant «Happy birthday»
«Ahir vam fer un bany d’escuma
a la banyera a casa dels tiets i
ens ha agradat molt que el Jan i
la Júlia també es banyessin. Hem
cantat ‘Happy birthday’ i també
hem reconegut els colors»

ÈLIA DESCALS LLOBERA
I JANA BERNADES AYERBE
4 I 5 ANYS, DE MANRESA

El primer espectacle
«Anem a classe d’anglès a
Kids&Us i és la primera vegada
que venim a veure un especta-
cle al Kursaal. Ens ho hem passat
molt bé i hem cantat el ‘Happy
birthday’ per a la Júlia»

JÚLIA I LAIA 
MORENO POZO
1 I 3 ANYS, DE MANRESA

La música, el millor
«He vingut amb el meu germà,
el Bruno. Estudio anglès a l’es-
cola i ho he entès tot. M’han
agradat els animals i, sobretot,
les cançons. El meu professor al
Conservatori tocava el piano»

BRUNO I ERIC 
DE LA MUÑOZASÁNCHEZ
3 I 7 ANYS, DE MANRESA

Ja coneixen animals i colors
«La Jana ja havia estat al Kursaal,
però no a veure el Jan i la Júlia,
que nosaltres ja coneixíem. Estu-
diem anglès a l’escola i el que
més ens han agradat són els ani-
mals i els colors. I hem cantat»

JANA SOLÀ I PAULA 
I ERIC SORROCHE
4, 4 I 3 ANYS, DE SANT FRUITÓS

Els petits espectadors destaquen que reconeixen els noms dels colors i dels animals 
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es veuetes petites que
omplen la Sala Gran
del teatre Kursaal de
Manresa s’apaguen

així que comença a sonar la mú-
sica. David Sisó, al piano; Alexis Ca-
brillana, al baix; i Ernest Larroya,
a la bateria; estan instal·lats a l’es-
pai que habitualment ocupen les
butaques de les primeres files de
la platea. Hi ha expectació.

La música i el so estrident del
despertador desvetllen el dormi-
lega del Jan, que és avisat per la Jú-
lia de la novetat del dia: avui co-
neixeran la Danielle, la seva can-
gur anglesa. Els dos germans, in-
terpretats pels actors manresans
Albert Ruiz i Sílvia Blavia, ja han
protagonitzat diversos especta-
cles del Servei Educatiu del Kursaal
i aquesta vegada, en aliança amb
l’escola Kids&Us, incorporen un
nou personatge, que assumeix
l’anglesa Danielle Balfour Jones,
amb l’objectiu que els petits es-
pectadors es familiaritzin amb un
nou idioma: l’anglès.

La proposta va omplir les dues
funcions programades, la del mig-
dia i la de la tarda, i la fórmula del
muntatge musical, amb coreo-
grafies molt visuals, i la barreja de

català i anglès per tal que ningú es
perdi en la història que s’explica  va
convèncer tant els petits (que van
participar en els moments en què
se’ls va requerir, com a l’hora de
cantar el Happy birthday, justificat
perquè la Júlia feia set anys i el Jan
li va preparar una sorpresa) com
els grans,  que observaven satisfets

com s’ho passaven de bé els in-
fants. La funció de la tarda encara
va ser més animada que la del
matí, una circumstància afavorida
per l’horari i també per l’edat dels
joves espectadors que, de mitjana,
eren lleugerament més grans.

Malgrat les reticències del Jan,
per la dificultat de comunicar-se en

anglès, la nova cangur, la Danielle,
és una Mary Poppins a la manre-
sana que el desperta cantant Good
morning, una de les nou cançons
de musicals que inclou l’obra. En
el personatge del nen és en qui re-
cau aportar les dosis d’humor:
què porta un dress o uns trousers?
Com que plou han de treure l’um-

brella, i el primer que demanen els
actors als espectadors és que els
ajudin a fer soroll de pluja amb els
fingers. Però arriba la tempesta
amb lightnings i thunders. Almenys
en la sessió del matí, el soroll va ar-
rencar algun plor al pati de buta-
ques. Juguen a endevinar animals
(elephant, giraffe, penguin...) i a pa-
rar la taula amb spoon i fork. Tam-
bé al migdia, una nena del públic
reclamava insistentment el ganivet.
Però de knife només en va tenir la
Júlia, perquè el Jan encara és mas-
sa petit. La funció s’acaba amb
les poètiques escenes del bany i
d’anar a dormir: canten It’s time to
sleep, now mentre abracen softtoys.
La nanny fa petar els dits i s’apaga
el llum. Aplaudiments.
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El Kursaal aplaudeix la Mary Poppins manresana
El musical produït pel teatre i Kids&Us omple les dues funcions i convenç en la fórmula per apropar l’anglès als infants

El Jan (Albert Ruiz) i la Júlia (Sílvia Blavia) li expliquen a la nanny (Danielle Balfour) quin és el seu menjar favorit

EUDALD REDÓ

El Jan i la Júlia tornaran al Kursaal
per celebrar les festes de Nadal

Els germans que interpreten
Albert Ruiz i Sílvia Blavia tor-

naran al teatre manresà, aquest cop
a la Sala Petita, per interpretar El
meu primer Nadal al Kursaal, un es-
pectacle de la seva nissaga estrenat
l’any passat. Amb la incorporació de
la cangur anglesa ja tenen quatre
muntatges diferents. L’obra nadalen-
ca es farà el 28 i 29 de desembre,
amb funcions a les 12 i les 17 h.
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