
Regió7DISSABTE, 19 DE JULIOL DEL 201446

Cultures
TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ

DE L’HUMOR AL MUSICAL Els EntreTocs, els muntatges que no s’inclouen en cap abonament, tindran noms
referencials el proper semestre, com El Tricicle amb «Bits» o el Mago Pop, amb «La gran ilusión», però, també,
quota d’humor, amb personatges com Leo Harlem i Peyu o musicals amb accent bagenc com «El món real».



1714. Crónica d’un setge. 14 DE
SETEMBRE. Companyia Jove Teatre Regina.
Sala Gran (18 h). De 12 a 15 euros.
Pulmons. 18 DE SETEMBRE. De Duncan
Macmillan. Amb Carlota Olcina i Pau Roca.
Sala Petita (21 h). De 15 a 18 euros.

André y Dorine. 19 DE SETEMBRE. Dia
Mundial de l’Alzheimer. Sala Gran (21 h). De
12 a 15 euros.

Harket (Protocolo). 25 DE SETEMBRE. De
Juan Pablo Mendiola. Sala Petita (21 h). De
10 a 12 euros.

Faemino y Cansado. 2 D’OCTUBRE.
«¡Cómo en casa ni hablar!». Sala Gran (21 h).
De 26 a 28 euros.

El món real. 5 D’OCTUBRE. Sala Gran (18
h). Musicals de Jonathan Larsson. Del
Foment Cultural de Súria. De 12 a 15 euros.

Llibert. 23 D’OCTUBRE. Direcció de
Norbert Martínez. Amb Mürfila, Gemma Brió i
Tàtels Pérez. Sala Petita (21 h). De 15 a 18
euros.

Peyu. 21 D’OCTUBRE. «Planeta I-Neptú».
Sala Gran (21 h). De 12 a 15 euros.

Mago Pop. 1 DE NOVEMBRE. «La gran
ilusión». Sala Gran (18 i 21 h). De 12 a 15
euros.

El Tricicle. 14, 15 I 16 DE NOVEMBRE.
«Bits». 4 funcions. Sala Gran (18 i 21 h). De
29 a 32 euros.

Love Verkanding. 20 DE NOVEMBRE. De
Cristina Clemente. Amb Toni Soldevila, Olga
Bernardo, Rafa Delacroix, Maite Heras i Jordi
Querol. Sala Petita (21 h). De 10 a 12 euros.

Germans de sang. 22 DE NOVEMBRE. De
Ricard Reguant i Dani Campos. Sala Gran (21
h). De 18 a 20 euros.

Tuppersex. 28 DE NOVEMBRE. D’Edu
Pericas. Sala Gran (21 h). De 18 a 20 euros.

Leo Harlem. 8 DE DESEMBRE. Amb Dani
Delacámara «#trendingtronching». Sala
Petita (21 h). De 20 a 22 euros.

Hotot. 11 DE DESEMBRE. Amb Marcel
Tomàs. Sala Petita (21 h). De 10 a 12 euros.

Conversaciones con mamá. 4 DE GENER.
Amb Juan Echanove i María Galiana». Sala
Gran (18 h). De 22 a 25 euros.

LA PROGRAMACIÓ

Una quinzena més per al nou semestre
La propera temporada el Kursaal portarà noms com Faemino y Cansado, Juan Echanove i

María Galiana, i muntatges com «Germans de sang», «Llibert» i «Pulmons», en els EntreTocs  


Teatre. De text, musical i d’hu-
mor. Del primer, Llibert, un èxit de
l’escena independent amb la ba-
genca Tàtels Pérez, que l’equip de
l’obra va decidir no prorrogar a Bar-
celona el passat abril per la preca-
rietat laboral (en un any i mig, les
actrius només van cobrar 1.400 eu-
ros); del segon, Germans de sang,
de Willy Russel, que tornarà a la ca-
pital del Bages gairebé vint anys
després que se’n representés la
primera versió (es va poder veure
al Conservatori en el cicle teatral
Teló, organitzat per l’Agrupació
Cultural del Bages); i del tercer, Fae-
mino y Cansado, que també tornen
al Kursaal (per tercera vegada),
amb el seu nou xou ¡Cómo en
casa, ni hablar!. 

Són tres de la quinzena de mun-
tatges que passaran pel Kursaal de
setembre a gener. Són els Entre-
Tocs, muntatges que no formen
part dels abonaments del tradi-
cional Toc de Teatre i del Toc de
Prop (Sala Petita), una de les no-
vetats per a la tardor.  Entre aques-
tes propostes, totes amb una úni-
ca representació, també s’inclouen
Bits d’El Tricicle i La gran ilusión,
del Mago Pop, les úniques amb
més funcions (4 del trio i 2 del
mag). Les entrades d’aquests es-
pectacles ja són a la venda i les de
la resta d’EntreTocs es podran ad-
quirir a partir del 27 d’agost.

▶Humor. Tres noms: Peyu, amb
Planeta I-Neptú; Leo Harlem, amb
Dani Delacámara amb #trending-
tronching,; i  Marcel Tomàs amb
Hotot  (premi BBVA 2013 al millor
espectacle i intèrpret).
▶Musical. Dos muntatges: 1714,
crònica d’un setge, de la Compa-
nyia Jove Teatre Regina i el Foment
Cultural de Súria amb El món real,
basat en musicals de Larson. 
▶Text. A la sala petita es podrà veu-
re Pulmons de Duncan MacMillan,
amb Carlota Olcina i Pau Roca;
Harket de Juan Pablo Mendiola, un
espectacle de dansa, teatre, músi-
ca i videomapping,; i Love ver-
kanding, de Cristina Clemente,
amb l’actor navarclí Toni Soldevi-
la. A la Sala Gran, la companyia
basca Kulunka Teatro amb  André
i Dorine, una història sobre l’Alz-
heimer; la comèdia Tuppersex,
d’Edu Pericas; i els reconeguts
Juan Echanove i María Galiana,
amb la comèdia «romàntica», Con-
versaciones con mamá.

S. PAZ/REDACCIÓ | MANRESA

La cantautora indie Russian Red
agafarà el relleu de l’igualadí Jor-
di Savall en el tradicional concert
estiuenc que promou el cardiòleg
Valentí Fuster. Lourdes Hernández
(Madrid, 1985), que es va donar a
conèixer el 2008 amb I love your
glasses, actuarà el 31 de juliol, a 2/4
de 10 del vespre, a la col·legiata de
Sant Vicenç de Cardona.

La madrilenya, que va fitxar
per una multinacional després
del seu reeixit debut, va publicar el
2011 Fuerteventura amb el qual va
fer el salt internacional. Amb tants
admiradors com detractors, l’ar-
tista, que viu actualment a Los
Angeles, va publicar el febrer d’a-
quest 2014 Agent Cooper, que es va
posar a venda a vint-i-cinc pa-
ïsos. Un àlbum de so radio friend-
ly, produït per Joe Chicarelli (The
Strokes) amb un marcat accent
elèctric. Russian Red –que com-
posa i escriu en anglès– actuarà a
Cardona enmig d’una gira mun-
dial que va engegar a Barcelona i
a Madrid i que des de la sortida del

disc i fins a final d’any la portarà a
Estats Units, Mèxic, Regne Unit,
Xina i Japó.

Tot i que fa més de 20 anys que
Valentí Fuster promou un con-
cert a la seva vila adoptiva, és des
de fa cinc anys que s’organitza
impulsat per la Fundació SHE,
que promou els hàbits saludables
amb l’objectiu de reduir els riscos
cardiovasculars. Ara, s’anomena
Concert del Cor. El preu de les en-
trades per escoltar Russian Red os-
cil·la entre els 30 euros (la més ba-
rata) i els 50 (la més cara) depen-
dent de la ubicació a la col·legia-
ta. Es poden adquirir a través de la
web www.fundacionshe.org.

REDACCIÓ | MANRESA

Promogut per la Fundació
SHE, del cardiòleg Valentí
Fuster, les entrades oscil·len
entre 30 i 50 euros



Russian Red actuarà el 31 de juliol a la
col·legiata de Sant Vicenç de Cardona

Russian Red va gravar als 22 anys un debut que va ser un fenomen

ACN

IMATGES PROMOCIONALS

TRES MUNTATGES «Llibert»,
amb Mürfila, Gemma Brió i la bagenca
Tàtels Pérez. Faemino y Cansado.

Una escena del musical «Germans
de sang», de Willy Russell.
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Entrades el 27 d’agost
Es podran adquirir a taquilles i
per Internet. Des de dilluns 21

de juliol al 18 d’agost, les entrades ja
a la venda només es poden adqurir a
la web (www.kursaal.cat)



LA CLAU
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El segon concert del Festival In-
ternacional de Música Clàssica
de Sant Fruitós de Bages. Memo-
rial Eduard Casajoana va portar di-
jous a la nit a l’escenari del Mas de
Sant Iscle el grup coral de música
antiga Ensemble O Vos Omnes,
que va presentar un original pro-
grama de nadales amb l’escaient tí-
tol Un Nadal a 40º. 

A la primera part, la formació va
interpretat nadales de la penínsu-
la ibèrica, del segle XVI, obres de
l’andalús Francisco Guerrero i del
català Joan Pau Pujol, i a la sego-
na el repertori va incloure temes
mexicans de Juan García de Zés-
pedes, Gaspar Fernadez, i Antonio
Salazar; bolivians de Juan de Arau-
jo i peruans de Tomàs de Torrejón

Velasco, dels segles XVII i XVIII.
El cor tarragoní format per 5

veus femenines i 10 masculines,
acompanyat per Edrvin Garció
(viola de mà), Maria Elena Medi-
na (viola de gamba i violoncel), i
Pere Olivé (percussió), i amb la di-
recció de Xavier Pastrana, van fer
gaudir el públic de Sant Iscle, prin-
cipalment amb les nadales «ame-
ricanes», de base cristiana però
amb elements musicals indíge-
nes i també dels esclaus negres. «És
la primera vegada que interpretem
aquest repertori a l’estiu, i ara ja sa-
bem que vol dir un Nadal a 40º.
Hem suat molt!». I molts aplaudi-
ments va rebre el grup coral, que
va correspondre al públic que es va
reunir al Mas de Sant Iscle amb un
bis final que tancava una nada-
lenca nit de juliol a Sant Fruitós. El
proper dijous, el tercer concert
del cicle tindrà com a protagonis-
ta Carles Cases Ensemble amb
Concert en blanc i negre, temes del
compositor sallentí creats especí-
ficament per al cinema. 

J. GRANDIA | SANT FRUITÓS

El grup coral de música
antiga tarragoní va oferir un
original repertori per a una
calorosa nit d’estiu



ira pels dos cantons
del forat», recomana
Susanna Ayala (Man-
resa, 1971). I m’entre-

ga una de la casetes de cartró que
ha creat. El foradet, petitet, és a l’al-
çada de les golfes. Miro i, d’entra-
da, l’ull se’n va paisatge enllà. En el
segon intent, es queda a l’interior,
on hi ha una parella de gats. No són
gats qualsevol, sinó que estan ben
asseguts en plena timba: hi ha
dues cartes de pòquer (de cors) so-
bre  la taula. Per un cantó, es veu
la cara d’un i, per l’altre, la cara de

l’altre. Fan trampes? Potser cal en-
tretenir la mirada una estona més
per esbrinar-ho. 

Ayala s’hi ha passat hores creant
aquestes miniatures: «tenia ga-
nes de jugar amb materials que faig
servir habitualment, i ara m’hi he
pogut entretenir». L’excusa ha es-
tat l’exposició que li van encarre-
gar Anna Roca, responsable de la
llibreria Papasseit de la plaça Gis-
pert de Manresa. Cartró Cartó es va
inaugurar ahir i es podrà visitar fins
a començament de setembre. 

La polifacètica artista, conegu-
da pels seus murals, com el de la
tanca del solar de l’enderroc de cal
Perdiu, es va donar «un marge
per jugar, però això es perillós,
perquè si comences és difícil de pa-

rar. Les idees cada cop eren més
bèsties». La casa té habitació al pis
principal, amb una bella dorment,
i tots els detalls: el paper pintat de
la paret, els quadres, la tauleta de
nit amb la làmpada, una cadira
amb coixí... I com que hi havia es-
pai disponible al soterrani, l’ha
ocupat amb un fantasma. 

La imaginació dóna per a molt,
i no s’ha limitat a les casetes. Tam-
bé hi ha un teatrí, que és un qua-
dre pop en 3D: una nena esbojar-
rada s’endinsa al bosc i hi troba un
gat, un conill, un mussol... i tot ho
il·luminen alhora un sol i una llu-
na. Ayala ha jugat fins a l’exte-
nuació amb els seus materials re-
ciclats i ha creat joies. Busqueu a
la Papasseit una maleta amb cor. 

M
PEPA MAÑÉ | MANRESA

Crònica

Els jocs de la Susanna Ayala
L’artista manresana experimenta amb cartró i altres materials

reciclats per crear casetes i teatrins que exposa a la llibreria Papasseit


Sant Iscle aplaudeix
les nadales al juliol de
l’Ensemble O Vos Omnes

Susanna Ayala, més coneguda pels seus murals, ha creat petites obres que reclamen aturar-hi la mirada

MIREIA ARSO

El grup coral de música antiga O Vos Omnes en un moment del concert

J. G.

o hi ha dubte que els catalans
hem aterrat en aquest planeta,
i més concretament en el sec-
tor nord-oriental de la Penín-

sula Ibèrica, amb l’objectiu de fer la punye-
ta a tot bitxo vivent i, molt especialment,
als altres espanyols.

Si no fóssim tan primmirats, no ens en-
caparraríem a voler que a casa nostra tot-
hom conegui i pugui utilitzar la llengua
pròpia i no aplicaríem la immersió lingüís-
tica a l’escola, que és un sistema que per-
met l’accés al coneixement del català a
molts nens i nenes que, d’una altra mane-
ra, no el tindrien. Si no no estiguéssim ab-
duïts per alguna força extraterrestre, no
voldríem que els nostres adolescents aca-
bessin l’escolarització obligatòria amb un
nivell de català igual de bo que aquell que
les proves de competències bàsiques de 4t
d’ESO demostren que es té en castellà.

Si no tinguéssim tendències colonitza-
dores, una franquícia francesa mai no hau-
ria gosat posar un rètol en català en una de
les vies més transitades de Màlaga, on,
com tothom sap, cal utilitzar el castellà i
l’anglès, però no pas el català. Que sí, que

el català és una llengua espanyola (com el
basc, el gallec, el valencià, el baleàric, l’ara-
gonès, el bable o, naturalment, el LAPAO),
però que només es parla en la nostra regió.
Si fóssim una mica més intel·ligents, els ca-
talans no ens quedaríem amb cara de lluç
quan llegíssim que l’empresa en qüestió es
disculpa i diu que no volien «ofendre nin-
gú». Com pot ser que alguns catalans ob-
tusos no entenguem que utilitzar la nostra
llengua (una llengua espanyola, però re-
gional!) pot ofendre la sensibilitat dels al-
tres espanyols?

Si no ens miréssim tant el melic, molts
catalans aniríem a veure la super reeixida i
súper enrotllada pel·lícula 8 apellidos vas-
cos i hi veuríem alguna cosa més que, rere
l’aparença de voler retratar cultures i iden-
titats amb simpàtiques bromes «de les de
tota la vida», un intent de fer gràcia amb
quatre tòpics «regionals». Si ja se sap que,
al capdavall, la diferència entre les cultures
d’Espanya es redueix a un grapat de mani-
festacions folklòriques. Si fóssim més
oberts, alguns no tremolaríem de pensar
que se n’està preparant una segona part,
ambientada a Catalunya, i n’esperaríem

l’estrena amb candeletes, disposats a pi-
xar-nos de riure amb el culer independen-
tista que s’enamora d’una meiga mentre
ballen un xotis.

Si els catalans apostéssim per un món
global, on és millor estrènyer llaços que ai-
xecar fronteres, la majoria dels nostres re-
presentants a Brussel·les no s’entestarien a
demanar, una vegada més, l’ús de la llen-
gua pròpia en el Parlament Europeu. Que
no ho veuen, que els altres espanyols re-
presentats (tret dels de Podemos, és clar,
que encara es troben en aquell moment de
fer-se estimar i de dir que sí a la llibertat
dels pobles), més assenyats i, pel que es
veu, amb més cultura democràtica, ens
neguen aquest dret? Que no ho veuen, que
el català només el parlen set o vuit milions
de persones? Que sí, que són tants com
parlen croat o danès i molts més dels que
parlen eslovè, letó, finès o, per descomptat,
maltès... però totes aquestes llengües te-
nen un estat al darrere...
Així, doncs, perquè et respectin has de te-
nir un Estat? Interessant! N’informaré la
nau nodrissa, perquè passi l’informe al
Consell Intergalàctic. 
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Si no tinguéssim tendències
colonitzadores, una franquícia
francesa mai no hauria gosat
posar un rètol en català en una de
les vies més transitades de Màlaga,
on, com tothom sap, cal utilitzar el
castellà i l’anglès, però no el català


