
Públic i crítica han coincidit  en els
darrers mesos a considerar Barce-
lonacom una de les propostes més
fermes de la cartellera teatral. La pe-
ça escrita i dirigida per Pere Riera  fa
estada durant tres dies al Kursaal
amb l’aval afegit dels tres premis Bu-
taca recollits a principi de mes, tot i
que el muntatge partia amb set no-
minacions.

Barcelonaposa cara a cara dues
dones, la Núria (Míriam Iscla) i l’E-
lena (Emma Vilarasau), que estimen
el mateix home i mantenen posi-
cions diferents respecte als terribles
esdeveniments que sacsegen la ciu-
tat. L’obra se situa el mes de març del
1938, en el període més cru dels
bombardeigs a què l’aviació feixis-
ta va sotmetre la capital catalana du-
rant la guerra civil espanyola. Mar-
xar o quedar-se, intentar millorar a
fora o resistir a dins: aquest era el di-
lema que les enfrontava.

L’obra és un homenatge a la Bar-
celona cosmopolita que hauria po-
gut esdevenir-se sense la confron-
tació armada, tal com ha explicat
Pere Riera, autor d’un espectacle que
es va estrenar a la sala gran del Tea-

tre Nacional i després va fer estada
al teatre Goya. Emma Vilarasau va
guanyar fa uns dies el premi Buta-
ca a la millor interpretació femeni-
na en una vetllada en què Barcelo-
na també es va endur els guardons
en els apartats d’il·luminació, per
David Bofarull, i composició musi-
cal, amb Òscar Roig.
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La capital que les bombes van arruïnar
Emma Vilarasau i Míriam Iscla protagonitzen tres funcions al Kursaal d’una obra situada en els bombardeigs de la guerra
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ATIROHECHO
Avui i dissabte, a les 22 h; diu-
menge, a les 19 h. La companyia
valenciana Atirohecho representa-
rà aquest cap de setmana a l’Auro-
ra Ladran, luego cabalgamos. El
muntatge, inclòs en el circuit de la
Red de Teatros Alternativos es-
panyols, tracta sobre els fenòmens
revolucionaris que han tingut lloc
en els darrers temps tant a l’estat

com en altres zones del planeta.
Segons la directora de l’espectacle,
Carla Chillida, la peça estableix pa-
ral·lelismes entre els moments pre-
vis a la guerra civil i la situació ac-
tual. Així, l’espectador pot viatjar
de la rebel·lió de dones del 1934 a
les acampades del 15-M, entre al-
tres fets històrics. Teatre de l’Au-
rora (Igualada). Entrades: 15
euros. www.teatreaurora.cat.

UNA ALTRA PROPOSTA
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L’ESPECTACLE

Barcelona

Teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35. Manre-
sa. Dissabte, a les 21 h; diumenge, a les 18
h; dilluns, a les 20.30 h. Entrades a 28 euros.
Venda a taquilles, 93 87236 36 i la pàgina
web www.kursaal.cat. 

Emma Vilarasau (esquerra) i Míriam Iscla són les protagonistes de l’obra que passa pel Kursaal de Manresa

DAVID RUANO

ANUNCI

El ple de l’Ajuntament, en data 27 de novembre de 2013, va aprovar la proposta 
d’actualització per canvis en els càrrecs operatius del Pla de Protecció Civil de 
Castellnou de Bages, Manual de Protecció de Nevades.

De conformitat amb els articles 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i els articles 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, s’obre un període d’informació pública per un termini de 30 dies, als efectes de 
poder presentar les al·legacions o reclamacions que s’estimin pertinents.

Castellnou de Bages,  29 de novembre de 2013

Francesc Martínez i Vilaseca
L’alcalde

AJUNTAMENT
DE CASTELLNOU
DE BAGES

La pianista Katia Michel, pro-
fessora del Conservatori del

Liceu i del Conservatori de Música
de Manresa, i el violoncel·lista Pe-
ter Schmidt oferiran demà
(19.30 h) un concert a la sala Peti-
ta del Kursaal dins del cicle Tast de
clàssica. El duet, que ha gravat re-
centment un disc amb l’obra de
Pau Casals que té per protagonis-
tes els seus dos instruments, inter-
pretarà tres peces de Fauré i dues
sonates per a violoncel i piano del
mateix Fauré i de Rakhmaninov.
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Concert de clàssica
de Michel i Schmidt 


