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El popular actor Joan Pera (Ma-
taró, 1948) tornarà a Manresa per
la Festa Major amb la nova versió
de La extraña pareja, la comèdia
de Neil Simon amb la qual l’intèr-
pret va batre rècords de perma-
nència en cartell fent un tàndem
inoblidable amb Paco Morán. El
muntatge reviurà a partir del 16 de
setembre al Teatre Condal de Bar-
celona amb el sevillà Antonio De-
chent com a substitut del cordovès,
però els espectadors de la Catalu-
nya Central tindran l’ocasió de
conèixer les virtuts d’aquest nou
matrimoni en les funcions pro-
gramades per als dies 31 d’agost i
1 de setembre al teatre Kursaal.

Cinc anys i més de mil fun-
cions són les xifres imponents que
va assolir La extraña pareja a final
del segle passat al Condal. Un
dels protagonistes d’aquella fita es-
cènica, Paco Morán, va morir el 23
de juliol del 2012, però l’esperit del
muntatge reneix de la mà d’Anto-
nio Dechent (Sevilla, 1960), que
encarnarà el poca-solta Òscar,
contrapunt perfecte i altament hi-
larant del pulcre i metòdic Fèlix.

Les entrades per a les dues fun-
cions previstes a hores d’ara a
Manresa –el diumenge 31 d’agost
a les 21 h i el dilluns 1 de setembre
a les 18 h– es posaran a la venda el
proper dimarts a les 18 h al preu de
25 euros. Els tiquets es dispensa-
ran tant a les taquilles del Kursaal
com a través del telèfon 93 872 36
36 i la pàgina web www.kur-
saal.cat. El Galliner va confirmar
ahir que si s’exhaurissin les loca-
litats hi hauria la possibilitat de
programar noves sessions en el
marc de la propera Festa Major.

La capital bagenca serà una de
les poques parades que farà La ex-
traña pareja abans d’instal·lar-se,
presumiblement durant un bon
grapat de mesos, al Teatre Condal.

La ciutat repetirà d’aquesta manera
l’experiència de fa més d’una dè-
cada i mitja, quan cinc mil perso-
nes van assistir a les vuit funcions
de La extraña pareja que van re-
presentar Pera i Morán a l’ara in-
servible Sala Ciutat. La primera ve-
gada que tots dos van dur  el mun-
tatge a l’escenari manresà va ser el
dia 10 de març de l’any 1997, i van
reeditar la doble funció d’aquella
jornada l’1 de setembre del mateix

any i els dies 23 de febrer i 31 d’a-
gost del següent.

Estrenada el 1965 a Nova York,
l’obra explica la incomptabilitat de
caràcters entre Felix Unger, un
home de mitjana edat a qui la
seva dona fa fora de casa, i el seu

amic Oscar Madison,  que l’acull a
casa perquè superi el mal tràngol.
La situació esdevé insostenible
perquè el primer és un obsés de
l’ordre i la neteja i s’adona que el
seu amic porta una existència des-
preocupada i li agrada la festa.
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El Kursaal portarà la nova versió de
«La extraña pareja» per la Festa Major
Joan Pera i Antonio Dechent són el duet d’una obra que Manresa va veure vuit cops els anys 90

Joan Pera, a l’esquerra, acompanyat de la seva nova parella escènica, l’actor sevillà Antonio Dechent
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Una lectura poètica subterrània
a l’estació de ferrocarril de la pla-
ça Catalunya de Barcelona, un
simposi internacional i el nou Es-
pai Vinyoli a Santa Coloma de
Farners (Selva) són algunes de les
activitats de l’Any Vinyoli, en com-
memoració del centenari del nai-
xement del poeta Joan Vinyoli. Si
bé l’amic Salvador Espriu va dir en

una ocasió que «donaria tota la
meva obra» per un vers seu, l’es-
criptor barceloní, mort el 1984,
no té la seva popularitat tot i ser un
referent de la poesia catalana.

L’acte central de l’efemèride se
celebrarà el dia 3 de juliol, en un
lloc que encara no s’ha determinat,
i comptarà amb la participació
d’escriptors, estudiosos i artistes
que oferiran una interpretació
d’alguns dels seus versos mitjan-
çant la música, el cant i la dansa.
També en aquesta jornada s’ofe-
riran al públic les claus interpre-
tatives per endinsar-se en l’univers
de Vinyoli, amb una obra d’una
elevada exigència formal i moral,

que li va reportar diversos premis
al llarg de la seva trajectòria com
el Crítica Serra d’Or, el Nacional de
les Lletres i el Ciutat de Barcelona.

El mateix dia, coincidint amb el
centenari del naixement, s’inau-
gurarà l’Espai Vinyoli a Santa Co-
loma de Farners –lloc on estiueja-
va de petit– convertit en un centre
d’estudi i documentació, on es
garantirà la unitat del llegat, tant

pel que fa a documentació com a
mobiliari i biblioteca. Del 4 al 6 d’a-
bril, a la mateixa localitat, se cele-
brarà el Festival de Poesia Domi-
ni Màgic, amb actuacions de Ma-
ria del Mar Bonet i Perejaume,
rutes literàries pel paisatge de les
poesies, taules rodones, recitals i
activitats populars i infantils.

El comissari de l’Any Vinyoli,
el poeta Jordi Llavina, va avançar
ahir que s’està escrivint una obra
de teatre en la qual l’obra de Vinyoli
dialogarà amb la del mallorquí
Blai Bonet, mentre que Laura Bor-
ràs, directora de la Institució de les
Lletres Catalanes, va indicar que es
prepara una exposició itinerant.
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Diferents activitats arreu
del país divulgaran l’obra
d’un poeta admirat per
Espriu però poc conegut



Tot un any per reivindicar Joan Vinyoli

La segona edició del  cicle de jo-
ves talents Maria Vilardell Viñas se
celebrarà del 29 de març al 7 de
juny a l’Auditori de Sant Josep,
amb cinc concerts en el programa
que ha donat a conèixer Joventuts
Musicals de Moià. El certamen va
néixer l’any passat per homenatjar
la figura de la pianista i promoto-
ra cultural Maria Vilardell, i néta
del reconegut tenor moianès Fran-
cesc Viñas, que va traspassar el 22
de març del 2011.

El cicle d’enguany salta de tres
a cinc actuacions i permetrà com-
provar el talent de mitja dotzena de
joves valors del piano. La primera
cita tindrà lloc el dissabte 29 de
març amb el concurs de Rebeca
Miyar, alumna del martorellenc
Daniel Ligorio al Conservatori del
Liceu de Barcelona, qui oferirà
un repertori amb obres de Liszt,
Beethoven i Bartok.

El segon concert del calendari és
previst per al 19 d’abril amb dos
alumnes de Gennady Dzubenko,
Hug Vilamala i Joina Canyet. El 3
de maig serà el torn de Marc Pusó,
alumne de Katia Michel al Con-
servatori de Manresa. També al
centre de la capital bagenca, i sota
el mestratge de Carme Botifoll,
estudia Laia Tatgé, que serà la
protagonista del concert del 24
de maig. El cicle es clourà el 7 de
juny amb l’actuació de Xavier Ri-
carte. Les cinc vetllades comen-
çaran a les 21 h i les entrades es po-
dran adquirir a les taquilles de
l’Auditori Sant Josep abans de
cada concert.
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El certamen s’inaugurarà
a final d’aquest mes i es
perllongarà fins al juny
amb talents emergents



El cicle de joves
pianistes Maria
Vilardell passa
de tres a cinc
concerts a Moià

Xavier Bosch parlarà avui (20 h)
a la llibreria Parcir de Manresa de
la novel·la Eufòria, un nou lliura-
ment de les aventures del perio-
dista Dani Santana que denuncien
els baixos fons de la política i els
mitjans de comunicació del país.
El protagonista s’endinsa en la
corrupció que afecta el sistema sa-
nitari català. L’escriptor barceloní
ha venut 75.000 exemplars dels dos
títols precedents de la sèrie, Se
sabrà tot i Homes d’honor.
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Xavier Bosch
presenta la seva
novel·la «Eufòria»
a la Parcir

La Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa acull aquesta nit (21 h)
una representació de l’obra De quan somiava, escrita i dirigida per

Jordi Prat Coll. El muntatge, que protagonitzen les actrius Màrcia Cisteró,
Sara Espígul, Berta Giraut i Fiona Rycroft, tracta des d’un punt de vista vi-
talista i alhora tragicòmic d’un fenomen tan estès en la societat contem-
porània com és la soledat. El pòquer de personatges que passen per l’es-
cenari donen veu a una actriu soltera, que està a l’atur i no té un bri de
sort. Les seves vivències arriben a l’espectador combinades amb la inter-
pretació d’algunes de les cançons més populars del Festival d’Eurovisió.
Les entrades es poden adquirir al preu de 12 euros (6 euros per als me-
nors de 25 anys) a les taquilles, www.kursaal.cat i 93 872 36 36.
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«De quan somiava», a la Sala Petita

Els actes centrals tindran lloc
el dia 3 de juliol, data del
centenari del naixement de
l’autor barceloní

Les entrades es posaran a la
venda el dimarts 25 de març
al preu de 25 euros i no es
descarten noves funcions

Cinc mil persones van passar
els anys 1997 i 1998 per la
Sala Ciutat per assistir a la
comèdia de Pera i Paco Morán


