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CULTURES 

Rosario Flores va exhaurir les en-
trades en la seva primera actuació
al teatre Kursaal de Manresa, el 12
de febrer del 2011, en la qual va
presentar el seu disc Raskatriski. La
petita del clan Flores tornarà a
l’equipament del passeig Pere III la
propera temporada. Concreta-
ment serà el divendres 3 d’octubre
(21 h), i vindrà amb el seu darrer
disc sota el braç.

La filla d’Antonio González El
Pescaílla i Lola Flores pujarà
aquesta vegada a l’escenari per
interpretar un àlbum molt especial
que, ja des del títol Rosario, mos-
tra la seva cara més personal. Els
assistents al teatre Kursaal podran
escoltar en directe peces com el
senzill Yo me niego, la balada Oye
dime luna, la jazzística Aquí, aquí...
o Rumba americana, en què com-
bina  pop i flamenc i es deixa en-
dur pels ritmes llatins.

Rosario estarà acompanyada
per una banda formada per Fer-
nando Illán al baix i a la direcció
musical, Dayan Abad a la guitarra
elèctrica, José Ordóñez a la guitarra
acústica, Diego Illán a la bateria,
Nacho Lesko als teclats, Ramon
González El León a la percussió i
Mayte Pizarro a les veus.

Dimarts, entrades a la venda
Les entrades per aquest concert es
posaran a la venda dimarts vi-
nent, partir de les 6 de la tarda i  tin-
dran un preu de 39 euros (37 eu-
tor amb el carnet del Galliner i per
a les escoles de música).

Abans d’estrenar-se al Kursaal,
Rosario, que a hores d’ara ha gua-
nyat dos Grammy llatins, ja havia
actuat a Manresa. Va ser al Nou
Congost el 1997 per presentar
Mucho por vivir, el primer disc que
feia sense el seu germà Antonio

Flores. Hi va reunir tres mil per-
sones. I en les dues ocasions ha
deixat bona mostra de l’energia
desbordant que desprèn a dalt de
l’escenari i que aconsegueix revo-
lucionar el públic. Al teatre hi va fer
un concert de dues hores.
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Rosario tornarà el 3 d’octubre
al Kursaal de Manresa per
presentar el seu darrer disc
La petita del clan Flores, que el 2011 va exhaurir les entrades del

teatre, ofereix ara un treball molt personal que titula amb el seu nom


Rosario Flores durant l’actuació al Kursaal del 12 de febrer del 2011
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Breus

L’alemanya Christina Scheppel-
mann serà la nova directora artís-
tica del Liceu, en substitució de
Joan Matabosch, ara al Teatro Real
de Madrid. Després d’obrir una
convocatòria internacional, la co-
missió tècnica encarregada de la
tria ha proposat Scheppelmann,
qui és directora general i artística
de la Royal Opera House de Mus-
cat, a Oman. Ja ha treballat al Liceu.
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Una alemanya agafa la
direcció artística del Liceu

MÚSICA

EFE

A partir d’avui i dins dels actes
del Tricentenari, el Museu Co-
marcal de Manresa estrena una
mostra que se suma al projecte de
la Diputació Què ens queda de
1714? i que ja es pot visitar en al-
tres nou equipaments catalans. A
l’exposició titulada Manresa, ciu-
tat cremada i ciutat exemplar hi
destaca un estendard amb escut
borbònic, datat de l’any 1724.
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El Museu Comarcal mostra
un estendard borbònic

HISTÒRIA

AJ. MANRESA

El projecte manresà Vi_suals’14,
que vincula l’art i la cultura del vi,
inaugurarà avui (19 h, a la plaça
Sant Domènec) una de les pro-
postes destacades del programa, la
gran exposició Parla, memòria,
que consta de dotze intervencions
creades per autors diferents i he-
terogenis i que estaran ubicades en
diversos espais del centre històric
de la ciutat. La mostra romandrà
a l’espai urbà fins al 15 de juny. Per
exemple, a les escales de la Refor-
ma hi haurà un cal·ligrama.
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Vi_suals’14 inaugura
avui les intervencions
artístiques al centre

ART

La data exacta és el 18 de juny.
Aquell dia farà cinc anys que el
cafè-teatre Voilà! va obrir portes a
Manresa (c/ Cós, 74). Però aques-
ta data, enguany, coincideix amb
l’arrencada de Patum (i els res-
ponsables del locals són bergue-
dans, Emma Costa i Xavier Tris-
tany). I la Patum és la Patum. A
Berga i a Manresa. Així, la cele-
bració de l’aniversari s’avança un
dies (de l’11 al 15 de juny) amb el
mateix esperit: portar alguns dels
artistes amb els quals «tenim una
relació especial», explica Costa.
Habituals de la sala (Cesk Freixas
i Litus); d’altres que sempre han
connectat amb el públic (Beth,
Elena Gadel o Dani Flaco) i, final-
ment, obrir el ventall de l’escena-
ri manresà al teatre, amb la com-
panyia La Mandanga.

El juliol, si no hi ha cap dalta-
baix, el local arribarà al miler de
concerts. En tot aquest temps i
amb la crisi pel mig, Tristany i
Costa, que a Berga eren els res-
ponsables del cicle Sonica, expli-
quen que tot i que els inicis sem-
pre són durs, aquests dos últims
anys han estat els més complicats
de sortejar per la situació econò-
mica: «res no es mou». Dijous

l’activitat ha baixat en picat i, ara,
«si portes un nom conegut, que
tibi, omples; sinó, malament». Tot
i això, estan contents de tenir «una
clientela relativament fixa que li
agrada la música».

I música és, sobretot, el que
s’escoltarà els dies de celebració.
Cesk Freixas obrirà l’aniversari el
dimecres 11 de juny (22 h), per pre-
sentar el disc Protesta. L’endemà
(22 h) serà el retorn de la Beth a
l’escenari del Voilà!; el cantautor
Dani Flaco interpretarà clàssics i
peces del seu darrer disc Versos y
madera, el divendres 13 (22 h).
Dissabte 14, programa doble. A les
20 h, la companyia La Mandanga
posarà en escena la seva opera pri-
ma, Animals de companyia, una
peça de l’actriu, poeta i dramaturga
Estel Solé, que s’ha representat
en diverses sales de Barcelona
però, també, en domicilis parti-
culars. Després, a les 12 de la nit,
actuarà Litus. La cloenda la farà el
dia 15 Elena Gadel (20 h) amb l’àl-
bum Delicada.
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Al local manresà actuaran,
de l’11 al 15 de juny, Freixas,
Beth, Dani Flaco, Litus, Gadel
i «Animals de companyia»



El Voilà! celebra cinc anys
amb una programació
especial de música i teatre

Xavier Tristany i Emma Costa. El local arribarà el juliol als 1.000 concerts
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en cinc anys. Una xifra a la qual es
preveu arribar el juliol. Un dels artis-
tes amb més actuacions al Voilà! és
Litus. La llista, però, és llarga: Blau-
mut, Bruno Oro, Joana Serrat...

1.000 CONCERTS

LA XIFRA


