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CULTURES 

El teatre musical té requesta i,
també, demanda. L’Aula d’Arts Es-
cèniques de Manresa (amb cursos
de teatre, teatre musical i circ), que
coordina el servei formatiu del
Kursaal des de fa set anys, estre-
narà enguany dos cursos de teatre
musical: un per a nois i noies en-
tre 12 i 15 anys i un altre per a nens
i nenes de 9 a 12 anys. Aquesta és
una de les novetats d’uns tallers
que incorporen, per primer cop,
unes sessions matinals relacio-
nades amb l’aprenentatge de la dis-
ciplina circense (dansa, expressió
corporal, ioga o teatre gestual) a les
quals s’afegeix un taller de circ
per a més grans de 30 anys. 

La presentació dels cursos, que
començaran el 13 d’octubre, es
va fer ahir a la terrassa del teatre
manresà amb alguns dels res-
ponsables dels tallers, així com
Josep Maria Soler, dels Carlins,
entitat que des de fa anys ofereix
formació teatral a Manresa i que,
enguany, ha fet una aposta per po-
tenciar el teatre entre els més pe-
tits (4 a 8 anys) i ha ampliat l’ofer-
ta amb un monogràfic de teatre en
anglès (15 a 18 anys). La idea, se-
gons Soler, és que els participants
«perdin la vergonya i agafin flu-
ïdesa per parlar en públic en un al-
tre idioma». Els Carlins ofereix
per a aquest curs cinc tallers i el
monogràfic.

La potenciació del teatre musi-
cal en els cursos infantils vol ser-
vir, segons Cristina González, res-

ponsable del Servei Formatiu del
Kursaal, per fer «planter» i perquè
els alumnes «coneguin des de l’i-
nici» totes les tècniques interpre-
tatives: teatre, dansa cant. Per a Síl-
via Sanfeliu, de l’Aula de Teatre
Musical, es tracta de «trencar el tò-

pic que diu que el musical és no-
més per a uns quants». En total, el
Kursaal ofereix una vintena de ta-
llers de teatre, circ i teatre musical
per a infants, joves i adults.

El tast de circ per a persones de
més de 30 anys està pensat, segons
Javi Soler, per «als pares dels alum-
nes que,  tot sovint, se’ls queden
mirant a les classes». Un curs per
aprendre diferents tècniques pel
gust de fer-ho. Teti Canal, de la ve-
terana Aula de Teatre, diu que
utilitzar un equipament com el
Kursaal per a l’ensenyament no-
més ofereix avantatges: «per les
instal·lacions i per la possibililitat
que els alumnes tenen de conèixer
actors, directors i autors que vénen
a representar les seves obres».
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El Kursaal estrena tallers de
teatre musical per a joves i de
circ per a més grans de 30 anys

L’oferta formativa de l’equipament manresà inclou una vintena de
cursos Els Carlins fa enguany un monogràfic de teatre en anglès



stem condemnats a reinven-
tar el món. Aquesta idea tan
urgentment contemporània
va aparèixer en la roda de

premsa de clausura de FiraTàrrega. El seu
director artístic, Jordi Duran, argumenta-
va que tots els muntatges presentats en-
guany volien reinventar el gènere, repen-
sar-lo per oferir-lo de nou al públic. I se-
gurament aquest concepte no és aplica-
ble exclusivament als espectacles, sinó a
la Fira en ella mateixa.

A crítica i públic li ha costat enguany
trobar algun problema a la impecable
programació. Els grans èxits han resultat
l’emotiva i espectacular The blind, dels
polonesos Teatr Kto, com si Kieslowski i
Marthaler s’unissin per abordar Sarama-
go; Constructivo, de la Fundació Collado,
divertida i astuta reflexió sobre l’arquitec-
tura enmig de la runa; Fugit, de la com-
panyia Kamchàtka, que serveix el com-
promís social en una aventura per les ca-
ses privades de la ciutat; Chicken legz,
dels Animal Religion, que embogeixen
una granja pròpia de Rufus Wainwright i

aconsegueixen fins i tot la complicitat
animal; pur risc i coherència artística
també la de Rudo, de Manolo Alcántara,
en l’obsessió d’un home per pujar al da-
munt de pesades construccions de fusta;
i Fuenteovejuna, d’Obskené, que trans-
formen Lope de Vega perquè sembli el
millor dramaturg acabat de sortir de
l’Institut del Teatre.      

Tots aquests espectacles són exemples
de maneres de reinventar el teatre, de la
mateixa manera que la fira es reinventa a
través d’ells. La Tàrrega de Duran és so-
bretot contemporaneïtat i intel·ligència,
aplicades a una voluntat de tenir un es-
pectador actiu, implicat, gràcies al rigor
dramatúrgic i el plaer sensorial. Perquè
Tàrrega és popular, cada cop la visita més
públic i ven més entrades, però al mateix
temps sap apostar pel risc en les noves

tendències amb noms com Àlex Serrano
(Una casa en Asia), un valor ja impres-
cindible del teatre català, Luis Biasotto
(África), que va desafiar la paciència i les
neurones dels espectadors amb un tre-
ball beckettià, Juan Manuel Mora (Los
nadadores nocturnos), digne hereu ma-
drileny de Brecht i Lorca, i el veterà Iago
Pericot (La guillotina), una autèntica ins-
titució de les arts, aquí al servei d’una
perspicaç instal·lació.    

Tàrrega mira cap enfora en fer créixer
les xifres de programadors i creadors es-
trangers, al mateix temps que exerceix la
seva identitat reinventada per dinamitzar
i difondre més enllà de les nostres fronte-
res valuosos creadors, com els nascuts
del seu Màster Universitari: l’energètica i
vital inauguració del professor Ignacio
Achurra (La ira dels peixos) i la fràgil i
poètica El rei Gaspar, de l’alumne Arnau
Vinós. Tot plegat  –i el més humà dels
equips humans– fa que FiraTàrrega sigui
en aquest moment un dels principals pa-
trimonis artístics i creatius del sud d’Eu-
ropa.
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LA REINVENCIÓ
DE FIRATÀRREGA

DraMaturG I CrítIC DE CINEMa

Esteve Soler

OpINIó

«1714. CRÒNICA D’UN SETGE»
Autor: Macià G. Olivella. Direcció:

Gerard Nicasi i Maria agustina solé.
Producció: Jove teatre regina. � DIa:
diumenge, 14 de setembre. teatre
kursaal de Manresa.

l teatre Kursaal de Man-
resa es va abocar, el cap
de setmana passat, en la

celebració de la Diada Nacional de
Catalunya programant dos actes
emmarcats en el Tricentenari. Si
divendres els protagonistes, a la
sala gran, van ser Manel Camp i Lí-
dia Pujol amb l’espectacle Ressor-
gir 2014, vinculat als fets històrics
més rellevants del país en els dar-
rers 300 anys, diumenge a la tarda
es va poder veure l’obra 1714. Crò-
nica d’un setge, de Macià G. Oli-
vella, que posa els focus en la
guerra de Successió i la derrota fi-
nal del poble català.

Malgrat que s’anuncia com un
musical, aquesta proposta de la
Companyia Jove Teatre Regina es
tracta, més aviat, d’un espectacle
històrico-dramàtic on predomina
el text, tot i que s’interpreten nou
cançons (música original de Fer-
ran González). L’obra trasllada els
fets de la matinada de l’11 de se-
tembre del 1714 damunt de l’es-
cenari, de forma amena, a través
de les vivències d’un grup de bar-
celonins que esperen l’atac defi-
nitiu de l’infaust Felip V.

Les diverses escenes i números
musicals, sota la direcció de Gerard
Nicasi i Maria Agustina Solé, arri-
ben a l’espectador a través de les
emocions (amors, ideals, lluites,
pors, etc.) dels seus vuit protago-
nistes, procedents de diferents in-
drets però units per la defensa
dels drets dels catalans, que revi-
uen el llarg setge que està a punt
de finalitzar en una dolorosa cai-
guda i el Decret de Nova Planta; és
a dir, històries dins la història,
mitjançant un dietari d’un jove es-
tudiant, amb lapses d’humor.

A Manresa, la funció va tenir
problemes de sonoritat i alguns
dels textos van resultar difícils
d’entendre per al públic, que ocu-
pava mitja platea del teatre. L’obra
mesura amb encert el volum d’in-
formació, tanmateix, les escenes
centrades en la figura d’Anna d’An-
glaterra sovint estan mancades
de certa tensió dramàtica. En
aquest sentit, la il·luminació i l’at-
trezzo tampoc hi ajuden.  

Els assistents van aplaudir en fi-
nalitzar cada acte musical, enca-
ra que a vegades no se sabia si s’a-
plaudia els actors, que van fer un
bon paper, o els fets que s’estaven
narrant: la defensa estoica dels
catalans davant les tropes borbò-
niques, en un combat desigual.

Ara més que mai
El teatre és conflicte, però que di-
fícils són les tragèdies després de
Shakespeare! A Crònica d’un setge,
estrenada el setembre del 2013, no
hi ha ni un sol tret, ni un sol mort,
malgrat tractar una guerra. No
obstant això, benvinguda sigui
una obra que tracta uns fets cab-
dals de la història  de Catalunya
que cal explicar, ara més que mai.
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L’11 DE SETEMBRE DEL 1714
DAMUNT D’UN ESCENARI

damiavicens@regio7.cat
Damià Vicens

TEATRE CrítICa

La Companyia Jove Teatre Regina va representar al
Kursaal de Manresa «1714. Crònica d’un setge», un
espectacle històrico-dramàtic amb aires de musical

Monogràfics, Daniel Anglès i Nina
El musicòleg Ovidi Cobacho ofe-
rirà dos monogràfics: «Òpera i

nacionalisme» i «Cinc cèntims de clàs-
sica». Daniel anglès i Nina seran els
responsables de dues classes magis-
trals de teatre musical, a principi del
2015. Informació www.kursaal.cat.



A MÉS A MÉS

«A crítica i públic li ha costat trobar
algun problema a la programació. El
certamen és avui un dels principals
focus creatius del sud d’Europa»

La Tàrrega de Jordi Duran és sobretot
contemporaneïtat i intel·ligència,
aplicades a una voluntat de tenir un
espectador actiu, implicat, gràcies al
rigor dramatúrgic i el plaer sensorial

Drets, Guillem Cirera, Teti Canal, Sílvia Sanfeliu; asseguts, Olga
Sánchez, Javi Soler i Cristina González, responsables dels tallers

kursaal


