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SEGONA ESTRENA BAGENCA La Sala Petita del Kursaal de Manresa obria l’any, la setmana passada, amb «Pep
Talk», l’estrena en català del muntatge del manresà Pep Garcia-Pascual. Aquest dijous, el mateix espai acull una nova
estrena, també de casa, una adaptació en format musical del monòleg «Mestre Oleguer», de l’autor de «Mar i Cel»



Mestre Oleguer (1892) no és una
de les obres més conegudes d’Àn-
gel Guimerà (1845-1924) però sí un
dels dos monòlegs en què el dra-
maturg i poeta va mostrar explíci-
tament el seu catalanisme. L’altre
ésMort d’en Jaume d’Urgell, que va
escriure quatre anys més tard
(1896). El navarclí Jaume Costa va
arribar al Mestre Oleguer de Gui-
merà gràcies al director Xavier Al-
bertí, abans de la seva incorpora-
ció a la direcció artística del TNC.
Costa desconeixia el text, una de
les poques peces teatrals que exis-
teixen sobre el setge de Barcelona
del 1714,  però a la primera lectu-
ra, explica, «vaig acabar enamorat
del tot». Mestre Oleguer s’ha trans-
format en un musical de petit for-
mat que dijous  (21 h) s’estrena a
Manresa i que Costa porta a esce-
na amb la complicitat del compo-
sitor manresà David Martell, autor
de la música original. Les entrades
ja estan exhaurides.

La música i el text traslladen l’es-
pectador a una matinada de se-
tembre, en els últims dies del set-
ge barceloní, on el mestre Ole-
guer, carreter d’ofici, es parapeta en
una barricada del barri de la Ribera

en el darrer intent d’aturar les tro-
pes borbòniques. Allí, el mestre
Oleguer desgrana la seva vida,
temps feliços, abans de «perdre-ho
tot». Un text «patriòtic» i una obra,
subratlla Costa, «rabiüda i potent
que parla sobre qüestions encara

vigents a l’actualitat». Del text ori-
ginal, en vers, Costa no ha tocat «ni
una coma» però hi ha afegit ex-
pressament per al muntatge dife-
rents poemes, també de caire pa-
triòtic, del mateix Guimerà. Així, les
lletres de les cinc cançons que

s’interpreten en l’adaptació escè-
nica són aquests poemes musicats,
entre els quals Fulls d’Àlbum o
Himne a Catalunya. 

El pianista i compositor David
Martell signa la música de l’es-
pectacle, que s’interpretarà en di-
recte, amb Anna Clarena (violí),
Anna Costa (violoncel), Angi Ríos
(flauta) i Roger Santacana (per-
cussió). Martell, que ja va treballar
amb Costa en el muntatge  Com us
deia... el rei està fotut, monòleg so-
bre textos de Serafí Pitarra, expli-
cava que l’espectacle, «amb les
cinc cançons i els interludis mu-
sicals» està «en funció del text,
segueix el fil argumental i es pre-
tén que mostri a l’espectador els di-
ferents estats d’ànim del protago-
nista». La lluita, l’amor, la tristesa,
la pèrdua, la resistència... 

Una escenografia que s’ha vol-
gut «realista» situarà l’espectador
«en el lloc dels fets», remarca Cos-
ta. Realitzada pel mateix intèr-
pret, l’escenari mostrarà un carrer
i una barricada des de la qual el
Mestre Oleguer explicarà la seva
història amb el terra cobert de
maniquins articulats. Seran, aquí
sí, els morts de la ficció.
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El 1714 d’Àngel Guimerà
L’actor i director navarclí Jaume Costa i el músic manresà David Martell estrenen dijous a la

Sala Petita de Kursaal el musical de petit format «Mestre Oleguer», amb entrades exhaurides


El barceloní Jordi Basomba engegava ahir la seva etapa com a
gerent de Manresana d’Equipaments Escènics (MEES) i el seu
primer acte públic va ser la roda de premsa de presentació de
Mestre Oleguer, que omplirà dijous la Sala Petita del Kursaal.
Basomba explicava ahir, en un despatx encara buit, que el primer
que havia fet era reunir-se amb l’equip del teatre i organitzar
reunions «individuals» amb els responsables de cada
departament. Una presa de contacte per valorar «l’important,
que no l’urgent perquè, de moment, vaig molt tranquil». Ahir al
vespre es presentava davant del consell d’administració de MEES
i després va assistir a la reunió setmanal d’El Galliner. 



Jordi Basomba es va estrenar ahir com a nou
gerent de l’equipament manresà amb una
primera presa de contacte amb el seu equip

L’OBRA

 LLOC: Sala Petita del Kursaal. AUTOR:
Àngel Guimerà. ADAPTACIÓ, DIRECCIÓ I
INTERPRETACIÓ: Jaume Costa. MÚSICA ORIGINAL:
David Martell. MÚSICS: David Martell (piano);
Anna Clarena (violí); Anna Costa (violoncel);
Àngi Ríos (flauta) i Roger Santacana
(percussió) � ENTRADES: exhaurides. � DIES:
dijous, 21 h � ADREÇA: passeig de Pere
III, 35 � TELÉFON: 93 875 34 02

MESTRE OLEGUER

Un text del 1892
El monòleg es va estrenar a
Reus amb l'actor Teodor Bona-

plata l'any 1892 i al Teatre Circ Espa-
nyol de Barcelona amb Enric Borràs,
el 10 de juny del 1893. Un text, diu
Costa, que «subratlla negativament
el pactisme de la burgesia».



LA CLAU

Santi Carulla, que va ser el can-
tant de Los Mustang durant els
quaranta anys que va durar el
grup, actuarà dijous a la sala man-
resana El Sielu en un concert d’El
Club de la Cançó. Les entrades ja
són a la venda al preu de 10 euros
i es poden adquirir anticipada-
ment a les taquilles del Kursaal (te-
lèfon 93 872 36 36). El concert co-
mençarà a les 9 del vespre. Los
Mustang es van formar a  la dèca-
da dels 60, format per Santi Caru-
lla (veu), Marco Rossi (guitarra
solista), Antonio Mercadé (gui-
tarra rítmica), Miguel Navarro
(bajo) i Tony Mier (bateria).
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Santi Carulla, de
Los Mustang, actua
dijous a El Sielu en
el Club de la Cançó

El Gran Teatre del Liceu ha aco-
miadat en les últimes setmanes
una vintena de treballadors –18 se-
gons el comitè d’empresa–, prin-
cipalment dels departaments d’ad-
ministració, manteniment i tècni-
ca.  Segons el comitè d’empresa es
tracta d’«un ERO encobert», i va
anunciar una assemblea per a
dissabte que ve. Fonts properes a
la direcció van recordar que el di-
rector general, Roger Guasch, ja es
va pronunciar sobre la necessitat
«d’una optimització dels recur-
sos laborals».
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El Gran Teatredel
Liceu acomiada
una vintena de 
treballadors

El nou film de David O. Russell,
La gran estafa americana, triom-
fador dels Globus d’Or i amb  deu
nominacions als Oscar, va liderar
la taquilla del cap de setmana
amb una recaptació d’1,45 mi-
lions d’euros, segons dades provi-
sionals de Rentrak. La pel·lícula  va
superar en el seu primer cap de  se-
mana en pantalla El lobo de Wall
Street, que va recaptar 1,42 milions.
Això sí, la cinta de Martin Scorse-
se, estrenada el passat 17 de enero,
acumula des de llavors 7,9 mi-
lions d’euros.
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«La gran estafa
americana» lidera
el cap de setmana
amb 1,4 milions 

David Martell (esquerra) i Jaume Costa, ahir davant l’escenografia
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