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CULTURES 

LA EXTRAÑA PAREJA
Intèrprets: Joan Pera i Antonio

Dechent. DIA:  Dilluns 1 de setembre, a
les 18 h. LLOC: Teatre Kursaal

a comèdia de Neil Simon,
ja un clàssic dels escena-
ris catalans, torna de nou

a la cartellera. I, com a pretempo-

rada, abans d’anar a fer estada al
teatre Condal de Barcelona, ha
aterrat a Manresa, coincidint amb
la festa de major. La extraña pareja,
amb Joan Pera i el seu nou com-
pany, Antonio Dechent, ha om-
plert les dues funcions progra-
mades al teatre Kursaal. I de nou
s’ha comptat amb la presència de
l’actor manresà Enric Llort en el re-
partiment.

Aquesta vegada un dels prota-
gonismes de la comèdia anava a
càrrec d’Antonio Dechent, que es
pot considerar un digne successor,
a l’alçada del desaparegut Paco
Morán. L’actor sevillà dóna vida al

paradigmàtic i desastrós Óscar, i
esdevé el perfecte contrapunt i
replicant de l’etern meticulós Fè-
lix, paper reservat per a Joan Pera. 

Tots dos plegats esdevenen els
mestres de cerimònies perfectes de
la història d’aquests dos contra-
posats personatges, de particular
i divertida convivència.

El retorn de La extraña pareja
no depara sorpreses i gairebé sem-
bla com si no haguessin passat
aquests anys de transició escèni-
ca. Sí que, certament, permet gau-
dir d’un bon i desconegut actor a
casa nostra, Antonio Dechent, que
està en el perfecte punt que re-
quereix la comèdia. D’aquesta
manera s’introdueixen les petites
llicències que tant agraden al pú-
blic, com les «improvisades im-
provisacions» o els petits atacs de
riure que humanitzen i apropen la
comèdia a l’espectador.

Vet aquí el retorn d’un clàssic del
teatre contemporani que altre cop
farà les delícies dels espectadors
àvids de comèdia.
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DECHENT, CONTRAPUNT
PERFECTE DE JOAN PERA

La nova parella del català és un sevillà que aporta les
llicències que requereix la comèdia: les ‘improvisades
improvisacions’ i els petits atacs de riure que humanitzen
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ROCK&ABBA
Músics: Joan Zabala, Lorenzo

Barriendos, Oscar Albert, Benjamí
Palomar, Jordi Ribot, Mone Teruel i Ruth
Garlet. DIA:  dissabte 30 d’agost, a les
21 h. LLOC: Teatre Kursaal

ocalitats ocupades i ganes
de viure i reviure una
època i un temps musical

per mitjà d'Abba, la formació sue-
ca que, gràcies a la seva participa-
ció al festival d’Eurovisió, va tenir
una dècada daurada a través d’è-
xits musicals tan coneguts com
Waterloo i Dancing Queen. 

L’actriu i cantant Mone, junta-
ment amb Ruth Garlet, van anar
desgranant els èxits de la formació
sueca acompanyades d’una ban-
da impulsada pel manresà Jordi Ri-

bot i amb els bagencs Benjamí
Palomar  i Joan Zabala. El ventall
de peces d’Abba és extens, però el
cert és que s’ha fet una bona tria
empàtica i coneguda pel gran pú-
blic. No hi va faltar el ja gairebé mí-
tic Mamma Mia! ni Thank you for
the music o Gimme! Gimme! Gim-
me!, que va donar el tret de sorti-
da a la vetllada al teatre Kursaal.

Malauradament, però, el con-
cert de Rock&Abba clamava una
posada en escena més teatralitza-
da o menys enèrgica per no deixar
regust de manca d'oportunitat per
gaudir amb majúscules de les pe-
ces d'Abba. Amb una infraestruc-
tura, col·locació i ubicació de mú-
sics característica de concert en el
qual poder ballar i  saltar, el pati de
butaques va esdevenir un obstacle
per gaudir-ne en tota la seva di-
mensió. Ubicar el concert a la sala
gran del Kursaal va esdevenir un
petit desencert tenint en compte
l'energia i l'empàtic feedbackque,
de seguida, va encomanar la for-
mació per ser seguida amb entu-
siasme pels assistents.
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EL PATI DE BUTAQUES
ESDEVÉ UN OBSTACLE

L’espectacle Rock&Abba, impulsat pel manresà Jordi
Ribot, va versionar les cançons del quartet suec en format
rock. Un muntatge enèrgic que va reviure grans èxits
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MÚSICA CRÍTICA

GERONIMO STILTON I ELS
FANTÀSTICS, EN CONCERT
Intèrprets: Geronimo Stilton, Julia

Bonjoch, Josep Palau, Pau Quero i Iris
Rodrigo. DIA: 29 d’agost. LLOC: Kursaal

eronimo Stilton va tor-
nar a l’escenari del teatre
Kursaal després de tres

anys de la seva primera visita amb

Geronimo Stilton al Regne de la
Fantasia. Aquest cop, ho va fer
acompanyat d’Els Fantàstics, una
petita formació musical que va
fer un repàs de les cançons de la
primera aventura teatral del rato-
lí més famós de Ratalona.

Un bon nombre de públic, que
va omplir més de tres quartes
parts de la platea del teatre man-
resà, va ballar, cantar i participar
activament en les cançons de les
aventures de Stilton. A través d’a-
quests temes, els cinc intèrprets
anaven amalgamant una petita
història en la qual els valors com
l'amistat, la unió i el treball en
equip van construint aquesta lleu-

geríssima trama. Però tot i l'entu-
siasme amb què va ser rebut, la
nova aventura escènica de Gero-
nimo Stilton verdeja, és precària i
distava d'empatitzar amb l'espec-
tador a qui va adreçat, el més me-
nut. Tècnicament, la funció va co-
ixejar i l'estridència de l'acompa-
nyament musical va impedir que
les lletres de les cançons arribes-
sin amb nitidesa; sí que és cert que
els seguidors de Stilton corejaven
amb bona memòria les cançons. 

Per altra banda, l'espai va es-
devenir inhòspit i fred, quan la
concepció del concert deixa en-
treveure que es convida a la festa,
a un divertiment musical empès
amb entusiasme pels seus intèr-
prets. La foscor de la caixa negra
escènica i un discret disseny de
llums allunyaven el concert del seu
objectiu inicial.
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UNA AVENTURA MUSICAL
MANCADA D’EMPATIA
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EUDALD REDÓ

El guitarrista, cantant i compositor barceloní Amadeu Casas va tancar
dissabte el Festival de Blues, a la sala El Sielu. Després del parèntesi de l’any
passat, el certamen ha tornat amb força i gairebé s’assegura la continuïtat.



Amadeu Casas tanca un reeixit Festival de Blues

Les cantants Mone i Ruth Garlet en plena actuació de Rock&Abba

MIREIA ARSO

Joan Pera i Antonio Dechent han portat al Kursaal la nova versió de «La extraña pareja», de Neil Simon
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