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Escenaris d’Entrada

� LLOC: teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35. Manre-
sa. �DIA I HORA: dissabte, a les 21 h; i diumenge, a
les 18 h. �ENTRADES: 28 euros; i 25 euros amb des-
comptes. Venda a taquilles, al telèfon 93 872 36 36 i
a www.kursaal.cat. El Toc de Dansa del Kursaal s’en-
ceta amb la Compañía Nacional de Danza, fundada el
1979 a Madrid i que en l’actualitat dirigeix José Carlos
Martínez. Va tenir com a primer director Víctor Ullate, i
del 1990 al 2011 se’n va encarregar Nacho Duato. El
grup, format per un cos de ball d’una trentena d’artistes
de diferents nacionalitats, actuarà per primer cop a la
capital del Bages amb un espectacle en què combinarà
dansa clàssica i contemporània en les coreografies Hol-
berg Suite, de Tony Fabre, Delibes Suite, de José Carlos
Martínez, i Raymonda divertimento, del mateix J. C. Mar-
tínez. A la segona part, Minus 16, d’Ohad Naharin, tren-
ca la barrera entre intèrprets i espectadors.

LA COMPAÑÍA NACIONAL
DANSA AL KURSAAL

L’italià Eduardo de Filippo va es-
criure el 1964 una obra de teatre
que té la particularitat que parla de
teatre: en un poble italià, durant la
postguerra europea, el director
d’una modesta companyia de tea-
tre, Oreste Campesa, demana aju-
da al nou governador civil, acabat
d’arribar al poble, després de l’in-
cendi de la vela on actuaven. L’ar-
gument, en clau de comèdia, fa
una profunda reflexió sobre el tea-
tre i la relació entre l’art i el poder. 

L’art de la comèdia és l’obra
més personal d’Eduardo de Filip-
po i la versió que s’estrenarà aquest
cap de setmana a la sala Els Carlins
de Manresa és també «la més per-
sonalitzada» que mai ha fet Joan
Torrens, que s’ha encarregat de l’a-

daptació i la direcció. A més, tam-
bé interpreta Oreste Campese,
personatge amb paral·lelismes
amb ell mateix, que ha dirigit
nombrosos muntatges als Carlins. 
D’altra banda, l’encarregat del pa-

per del governador civil és Pere
Font, director de la darrera Inno-
centada manresana. El treball in-
terpretatiu es completa amb una
acurada escenografia (eMPie) i
vestuari (Dolors Baró i Anna Grau).

El grup de teatre del Casal Fa-
miliar Recreatiu Els Carlins pre-
senta L’art de la comèdia com un
homenatge al teatre i, per això,
l’estrena als voltants del 27 de
març, el Dia Mundial del Teatre.

REDACCIÓ | MANRESA

Homenatge dels Carlins al teatre 
Joan Torrens adapta i dirigeix l’obra d’Eduardo de Filippo que mostra la relació entre l’art i el poder

L’OBRA

Lloc: Sala Els Carlins. Manresa. Dies:
dissabte, a les 21.30 h; diumenge, a les 18h; i
diumenge 6 d’abril, a les 18 h. Direcció i
adaptació: Joan Torrens. Intèrprets: Pere
Font, Joan Torrens, Àngels Torrens, Aleix
Compte, Joan Domènech, Albert Giralt, Txell Vall
i Salvador Portabella. Entrada: 10 euros. 

«L’art de la comèdia»

«L’art de la comèdia»

BETH
Avui, a les 22.30. La cantant

surienca presentarà el seu darrer
disc, Família, que és el seu segon
cantat en català. Les cançons
transmeten un aire intimista i
personal, molt relacionat amb
les vivències i la situació personal
de Beth després de ser mare. Sa-
llent (l’Hostal del Camp). Entra-
des: 12 euros. Reserves: 93
837 08 77.

ALBERT SOLÀ
Avui, a les 22.30 h. Al cantant

i compositor de folk-pop l’acaben
de nominar al premi Descobertes
2014 el festival Strenes i La Van-
guardia. Converses privades, el
seu segon treball discogràfic, és
produït per Toni Xuclà i hi presen-
ta onze temes que es mouen des
de les melodies més tendres a les
més refrescants. Fa un directe
simple i enèrgic. Callús (Cal Ma-
gre). Entrada lliure. Reserves
per sopar: 93 836 04 51.

MOJINOS ESCOCÍOS
Avui, a les 23 h. Mojinos

Escozios, la banda de heavy
que encapçala el popular Miguel
Ángel Rodríguez El Sevilla, pre-
sentarà l’humor i les lletres satíri-
ques de Semos unos máquinas.
Manresa (Stroika). Entrades:
12 euros, anticipades; i 15 eu-
ros, a taquilla.

ANTONIO EL REMENDAO
Dissabte, a les 23.30 h. El

santjoanenc porta al Sielu, amb
tota la banda (Alba Marbà, Denis
Molina, Gabi Codina i Jordi Blanes)
i col·laboracions d’altres artistes,
la gira del nou disc: Rumbakatà.
Parteix de la rumba, i toca el fla-
menc, la sala, el rock i l’estil de fu-
sió remendao. Manresa (El Sie-
lu). Entrades: 6 euros, antici-
pades; i 8 euros, a taquilla.
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IMATGE PROMOCIONAL

Assaig d’una escena de «L’art de la comèdia», amb la intervenció de Joan Torrens, Aleix Compte i Pere Font

ÀLEX GÓMEZ


