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Escenarisd’Entrada

El Grup Escènic Nostra Llar, del
barri del Poble Nou de Manresa, se
suma a la celebració de l’any de-
dicat a commemorar el centenari
de l’escriptor Joaquim Amat-Pinie-
lla amb la posada en escena d’una
versió teatral de la novel·la El casino
dels senyors (1956). En aquesta
obra, l’autor de K. L. Reich va retra-
tar amb esperit lúdic i alhora crí-
tic la ciutat que havia conegut du-
rant la seva joventut abans de la
derrota republicana a la guerra
civil, i va personificar aquesta mi-
rada en el fantasma de l’antic con-
serge de l’indret que és enviat a in-
vestigar entre els vius en quin es-
tat es troba el que havia estat punt
de trobada de les classes benes-
tants de la localitat.

Miquel Bacardit és l’autor de la
dramatúrgia i director d’un mun-
tatge que al final d’octubre va viu-
re el tràngol de la mort d’una de les

seves ànimes, l’activista cultural
Joan Ballús. Un traspàs molt col-
pidor per la dimensió pública del
finat i l’estima que se li guardava.
Alhora, un maldecap afegit per a
l’obra perquè Ballús hi tenia un pa-
per rellevant, el de l’enginyer italià
de la Pirelli, que finalment ha re-
caigut en Josep Maria Nadeu.

Tenint present la urgència amb
què ha treballat aquest actor, i
aprofitant fins a l’últim moment
qualsevol oportunitat per assajar,
el grup continuarà preparant l’obra
dissabte a la tarda i diumenge al
matí. Bacardit ha respectat l’essèn-
cia del relat d’Amat-Piniella, tot i
que ha hagut d’eliminar alguns

capítols que haurien fet l’especta-
cle excessivament llarg.

«L’acció central passa al Casino.
Durant el primer acte es poden
veure els interiors, i en el segon, el
jardí que hi havia al darrere de l’e-
difici», apunta l’autor d’un text
que ironitzava el comportament
de certes persones de la Manresa

del moment. «També farem servir
la segona cortina de l’escenari del
Conservatori per recrear algun
passatge que no té lloc al Casino,
sinó en domicilis particulars», afe-
geix Bacardit.

La novel·la d’Amat-Piniella és la
visió irònica d’una classe social que
exhibia la seva posició en un es-
cenari tan lluent com el Casino,
però rere els partits de tennis i els
balls exclusius també presentava
les seves misèries morals. Bacardit,
fent justícia a les intencions origi-
nals d’Amat-Piniella, ha inclòs en
el muntatge teatral una escena en
què el senyor Taulats visita una
prostituta a Barcelona. Un pas-
satge del text que la censura va eli-
minar a instàncies del manresà a
qui el personatge en qüestió al·lu-
dia. De moment, la de diumenge
serà l’única funció, perquè no hi ha
més bolos en cartera.
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«El casino dels senyors» puja a escena
El Grup Escènic Nostra Llar, del barri del Poble Nou de Manresa, teatralitza la novel·la d’Amat-Piniella al Conservatori

L’ESPECTACLE

Teatre Conservatori. c. Mestre Blanch, 4.
Manresa. Dia: diumenge, a les 18 h.
Direcció: Miquel Bacardit. Interpretació:
Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou.
Entrades: 12 euros. Majors de 65 anys i
menors de 25 anys, 10 euros. Venda a taquilles
i, anticipades, al Kursaal, www.kursaal.cat i 93
872 36 36.

El casino dels senyors

Teatre

La mort de Joan Ballús al final
del mes d’octubre, que feia un
dels papers principals, va ser
un cop fort per a la companyia

El muntatge teatral incorpora
el passatge censurat per les
autoritats franquistes a
instàncies de l’al·ludit

� LLOC: Teatret. Francesc Macià, 66.
Esparreguera. �DIA: dissabte, a les
21 h; diumenge, a les 19 h. � EN-
TRADA: 10 euros. Reserves: 618 31
38 99. El Festival Lola estrena
aquest cap de setmana el monòleg
Helena, de Iannis Ritsos, traduït per
Joan Casas i interpretat per l’actor ole-
sà Quimet Pla. Una peça de Ritsos en
què una Helena decrèpita assumeix
el pes del relat. REDACCIÓ

QUIMET PLA ÉS
L’HELENA DE
RITSOS AL LOLA

� LLOC: El Catalunya. Sant Josep,
2. Avinyó. �DIA: diumenge, a les
18 h. � ENTRADA: 8 euros La
companyia Bratislava representa
dins el programa Testimoni Escè-
nic l’opereta còmica La gran du-
quessa de Gérolstein, de Jacques
Offenbach. La peça crítica el mili-
tarisme a través de la figura d’una
noble capriciosa que fa la guerra
per avorriment. REDACCIÓ

OPERETA CÒMICA
D’OFFENBACH A
AVINYÓ

� LLOC: teatre Conservatori.
Mestre Blanch, 4. Manresa.
�DIA: avui, a les 21 h. � ENTRA-
DA: 5 euros. Venda al Kursaal, 93
872 36 36 i www.kursaal.cat.
Platea Jove clou temporada amb
Do not Disturb, de la companyia
Vaivén Circo y Danza. Uns joves
que han de crear una gran màqui-
na manipulen els elements per
crear els seus somnis.  REDACCIÓ

FI DE FESTA AMB
CIRC AL CICLE
PLATEA JOVE

IMATGE PROMOCIONAL

El senyor Taulats i la Sagrario en una escena del muntatge que dirigeix Miquel Bacardit

IMATGE PROMOCIONAL

El preu: 3 euros/tapa
Durada: del 17 d'octubre 
 al 8 de desembre

9Mustang 
Bar Paseo 
Cal Ramon
Cal Toni
Bar Jumi 
Bar l'Estació 
La Mêlée 

La Barraka 
Bar l'Amistad 
Les Tapes 
El Raconet 
6sentits 
Bar El Pavelló  

Bon profit i TAPA'T! 

Us convidem a sortir de tapes per assaborir els plats més exquisits 
dels fogons de 13 establiments del nostre poble regats amb 
l'excel·lent vi del Bages del Celler de l'Oller del Mas 

Els restaurants que hi participen:


