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SET ANYS DE VIDA Des que va reobrir portes el febrer del 2007, el teatre Kursaal s’ha convertit en una referència 
social i cultural de la Catalunya Central. Per celebrar el setè aniversari, es convida la ciutadania a un espectacle en el
qual es giren les tornes i els espectadors trepitgen l’escenari per situar-se, per un dia, a l’altra banda del teló vermell
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El teatre Kursaal de Manresa va
començar a celebrar ahir el seu se-
tè aniversari amb les tres primeres
funcions de l’espectacle Fórmula
Kursaal: 2014 = 7. Avui divendres
es duran a terme set funcions més
d’un muntatge dirigit per Sílvia
Sanfeliu, Guillem Cirera i Teti Ca-
nal que convida els espectadors a
canviar de punt de vista i mirar l’e-
quipament des de la graderia.

Les sessions del divendres fes-
tiu a la capital del Bages tindran
lloc tant al matí i migdia (11, 12 i
13 h) com a la tarda i el vespre (17,
18, 19 i 20 h). L’assistència és gra-
tuïta però cal recollir les invitacions
a les taquilles del Kursaal, que
s’obriran a les 10 del matí, ja que
cada funció es limita a un centenar
i mig de persones. Els responsables
del Galliner confien a arribar a un
miler i mig de participants du-
rant les dues jornades.

L’espectacle, escrit per Àngels
Fusté, du el segell inconfusible
del col·lectiu que s’encarrega de la
programació del teatre, amb la
participació ciutadana com a prio-
ritat. El muntatge comença al car-
rer Carrió, on es convida el públic
a entrar per la porta dels artistes.
El grup s’endinsa pels budells del
Kursaal i arriba a l’escenari, on un
grup d’actors convida els concur-
rents a assajar unes peces musicals
que posteriorment interpretaran
davant dels espectadors asseguts
a les butaques vermelles.

Persones de totes les edats van
prendre part ahir en les tres pri-
meres representacions de Fórmu-
la Kursaal des de la graderia ubi-
cada a la fusta del teatre. Al mun-
tatge no li falten ni presentadors
histriònics, ni una peculiar diva ita-
liana que atén al nom de Clara di
Luna. Entre uns i altres, l’assaig es
converteix en un guirigall que no-
més fa silenci quan des d’una
pantalla situada a l’escenari es
percep com va entrant la gent a la
platea. La remor de fons del públic
que es va acomodant a la seva lo-
calitat instal·la el neguit en els es-
pectadors reconvertits en canta-
ires. Més d’un es pregunta quan-
ta gent ha pagat cinc euros d’entra-
da per veure’ls actuar a ells, que en
principi eren el públic.

Un dels moments més encertats

del xou és la paròdia de les actituds
incíviques que es generen entre el
públic durant una funció. Els que
estosseguen com si els hi anés la
vida, els que treuen el so del telè-
fon però el consulten i irradien la
claror de la pantalla, els que co-
menten que tal o qual actor surt a
la telesèrie de moda i, fins i tot, els
que tenen una orella al que passa
a l’escenari i una altra a la ràdio que
els permet seguir el partit de futbol
que coincideix amb l’espectacle.

Segons s’explica en un moment
de la trobada, pel Kursaal ja hi han
passat quatre-cents mil especta-
dors en les set primeres tempora-
des després de la rehabilitació,
per veure cinc-cents espectacles.
Cuidant el públic, el Galliner con-
fia que en continuïn sent molts
més els propers anys.
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El públic entra a l’escenari en el xou
del setè aniversari del teatre Kursaal

Un miler i mig de persones veuen un espectacle que entre ahir i avui tindrà deu funcions

Jordi Bordas 

UNA PROPOSTA
SINGULAR I
SIMPÀTICA

CUENTO DE INVIERNO
Director: Akiva Goldsman. Intèrprets:

Colin Farrell (Peter Lake), Jessica Brown
Findlay (Beverly Penn), Russell Crowe
(Pearly Soames), Jennifer Connelly
(Virginia) i William Hurt (Isaac). Estats
Units, 2014. Fantàstic, romàntic. 118
minuts. ★★

kira Goldsman, un dels
guionistes més sol·lici-
tats de Hollywood –ha

signat productes com Una mente
maravillosa, El código Da Vinci i
Soy leyenda–, s’ha posat darrere la
càmera per primera vegada amb
Cuento de invierno, que no té res
a veure amb l’obra homònima de
William Shakespeare. El film s’ins-
pira en una novel·la homònima de
Mark Helprin i relata la increïble
aventura de Peter Lake, un lladre
que pot viatjar en el temps i que s’e-
namora de Beverly Penn, una rica
hereva amb una malaltia incura-
ble. D’altra banda, el protagonis-
ta es veurà amenaçat constant-
ment per una figura demoníaca.

El director americà ha cons-
truït una fantasia romàntica, tan
singular com insensata, que bas-
cula entre el Nova York del segle
XIX i el del XX. Estem davant d’u-
na excentricitat gegantina, però,
dissortadament, Goldsman no
mostra cap indici de sarcasme i el
seu fulletó desmesurat transita
pel relliscós terreny de l’al·legoria
suposadament transcendental.
Les seves elaborades imatges –el
disseny de producció no és preci-
sament vulgar– estan al servei d’u-
na història extrema i impossible
que només hagués pogut aixecar
un mestre hipersensible. Les seves
pretensions i, sobretot, el seu es-
perit inequívocament foll acon-
segueixen, no obstant això, que
una paràbola tan demencial i me-
galòmana com Cuento de invierno
sigui vista, finalment, com una
raresa sucosa i simpàtica.

No se li pot discutir al seu autor
un ímpetu creatiu per desmar-
car-se del cinema més estàndard
de Hollywood i cridar l’atenció
amb una cal·ligrafia barroca i
sumptuosa. Una òpera prima cer-
tament insòlita, en què gaudim
d’un repartiment llampant amb els
noms de Colin Farrell, Jennifer
Connelly, Will Smith, William Hurt
i Russell Crowe.
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El públic va entrar al Kursaal per la porta dels artistes i va anar directament a l’escenari

ADRIÀ RODRÍGUEZ

Una peculiar cantant italiana se suma a les representacions

ADRIÀ RODRÍGUEZ

Ahir es van fer tres funcions 
i avui se’n celebren set més;
per assistir-hi cal recollir
invitació al Kursaal

Cada grup es converteix en un
improvisat cor cantaire que
assaja unes cançons per
actuar davant del públic


