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CULTURES 

GERMANS DE SANG
Direcció: Ricard Reguant.  Autor: Willy

Russell. Direcció musical: Dani Campos.
Adaptació al català: Albert Mas-Griera.
Intèrprets: Benjamí Conesa, Òscar
Jarque, Virgínia Martínez, Gina Llauradó,
Albert Estengre, Eduard Doncos, Lucía
Torres, Isa Mateu, Àlex Esteve i Irene Gil.
Dissabte, 22 de novembre. Teatre
Kursaal de Manresa.

a vint anys, i directament
del West End de Londres,
aterrava al teatre Condal

de Barcelona Germans de sang, el
musical de Willy Russell sota la di-
recció de Ricard Reguant i amb un
repartiment encapçalat per Àngels
Gonyalons. La reposició del mun-
tatge es va escenificar al teatre del
Raval de la capital catalana i dis-
sabte va arribar a la sala Gran del
teatre Kursaal de Manresa.

La tràgica i commovedora his-
tòria dels dos bessons separats
en el moment de néixer per les di-
ficultats econòmiques de la mare
va tornar a prendre vida a l’escenari
manresà amb Virgínia Martínez,
Benjamí Conesa, Òscar Jarque i Al-
bert Estengre. El format que arri-
bava enguany té en els intèrprets
els seus millors defensors. Ger-
mans de sang aglutina en un ma-
teix fil narratiu diferents temàti-
ques socials, així com la força dels
sentiments i les seves terribles i
dramàtiques conseqüències. Els

problemes econòmics, l’atur, la
desesperada decisió de la delin-
qüència o les addiccions es pre-
senten a través de la història dels
germans Johnstone. La narració és
potent i emotiva gràcies a un llibret
musical heterogeni que  fa les de-
lícies de l’espectador i que s’ajuda
amb una simplicitat que potencia
la història i els seus intèrprets,
que tant a nivell coral com indivi-
dual esdevenen protagonistes. 

Benjamí Conesa i Òscar Jar-
que, els bessons, es mostren ten-
dres i divertits però també crus en
l’evolució dels seus personatges,
acompanyats per una bona se-
nyora Johnstone (Virginia Martí-
nez). La intensitat disminueix en
el segon acte i treu lluïment a es-
cenes puntuals però, afortunada-
ment, no al conjunt del muntatge. 
Els mocadors de paper lliurats a
l'entrada van tenir un bon ús; per
a uns pel viatge nostàlgic; per a
d'altres pel colpiment d’una his-
tòria que va ser acomiadada amb
llargs aplaudiments. I dilluns, el
muntatge rebia el favor del públic
amb els premis Butaca: millor
muntatge musical i millor actor de
musical per a Benjamí Conesa.
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LA SIMPLICITAT TÉ PREMI
I ELS INTÈRPRETS TAMBÉ
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TEATRE CRÍTICA

Els mocadors de paper lliurats a l’entrada del teatre per
«Germans de sang» van tenir un bon ús; per a uns, pel
viatge nostàlgic; per a d’altres, per la força de la història

Ja n’hi havia una a Calders, al
Centre d’Art Contemporani i Sos-
tenibilitat (Cacis). Ara ja es poden
comprar, a Manresa, petites peces
d’art contemporani per 5 euros. La
màquina expenedora és situada a
l’entrada de les sales d’exposi-
cions del Centre Cultural el Casi-
no i conté 300 sorpreses que es
presenten en unes petites capses
d’una mida semblant a la d’un pa-
quet de tabac. El comprador no-
més pot triar el tipus d’expressió ar-
tística: pintura, gravat, àudio...

però no sap ni de quin artista és ni
de quin país procedeix.

La instal·lació de la màquina és
una iniciativa de la Taula de les Arts
Visuals de la Catalunya Central i
ahir van convidar a Manresa el
creador del projecte Art Surprise,
Juan Petry, amb l’objectiu que els
artistes locals interessats cone-
guessin de primera mà els bene-
ficis d’entrar en una xarxa de dis-
tribució europea que, en tres anys,
ha instal·lat 70 màquines expene-
dores arreu d’Europa amb obres
de 220 artistes de 30 països.

Els artistes professionals inte-
ressats que el seu art sigui distribuït
a través d’aquest peculiar sistema
han de produir una sèrie de 120
obres originals. «La fita no és no-
més vendre aquests objectes, sinó
trobar la gent que compra art. La
qualitat del comprador és impor-
tant, perquè pot estar interessat a
comprar altra obra de l’artista més
endavant», va dir Petry. 

La xarxa també ofereix inter-
canvi amb altres artistes i partici-
par en exposicions col·lectives ar-
reu del continent.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

El Casino de Manresa ja té la
màquina expenedora que ven
300 peces d’art contemporani

El creador del projecte, Juan Petry, va explicar ahir als artistes locals
interessats els beneficis d’entrar en una xarxa de distribució europea


Juan Petry (a l’esquerra) explica el projecte Art Surprise davant de la màquina situada a l’entrada del Casino

VALL DE VILARAMÓ

El premiat Benjamí Conesa

El Festival Zoom d’Igualada s’i-
naugura avui (20.30 h), al Teatre
Municipal l’Ateneu Igualadí, amb
la projecció d’El Cafè de la Marina,
telemovie dirigida per Sílvia Munt
que és una adaptació de l’obra
teatral de Josep Maria de Segarra,
i que té com a escenari principal el
cafè d’un poble pescador a l’inici
del segle XX. A l’esdeveniment hi
assistirà la directora i altres inte-
grants de l’equip d’aquesta pro-
ducció, que competeix a la secció
oficial i que s’emetrà per TV3. 

El Zoom, que tindrà lloc fins di-
umenge, és un esdeveniment es-
pecialitzat en cinema per a televi-

sió que ha ampliat el seu camp
d’acció per rebre llargmetratges
d’arreu del món, com Are You
Christine? o Talk To The Tree (Tai-
wan) o The Game 2 (Malàisia). 

A la secció Zoom Docs es po-
dran veure documentals de te-
màtiques molt diverses. Per
exemple, a Ateneu, la porta de les
idees, de Daniel Serra, l’actor Josep
Maria Pou fa de guia per narrar els
canvis socials i culturals de Cata-
lunya en els darrers 150 anys.
També es projectaran peces in-
èdites a la secció Zoom Especial,
com ara capítols de les sèries
El crac, Velvet o Cuéntame un cu-
ento.
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El Festival Zoom d’Igualada
arrenca avui amb «El Cafè
de la Marina» de Sílvia Munt

La temporada de Passions ha arrencat amb la presentació dels cartells. El d’Olesa de Montserrat (a l’esquerra) és
obra de Xano Armenter, a qui van acompanyar el president de La Passió, Sam Carrique; i Perico Pastor, autor del cartell
del 2014. Armenter va dir que amb el cartell, fet amb un iPAd, «vaig pretendre reproduir la il·luminació d’un focus». A
Esparreguera, on a més van presentar la Jove Orquestra de Cambra de la Passió, han confiat el cartell a dos disse-
nyadors locals, Imma Mestre i Joan Pérez. En el cartell hi predomina el blanc i el protagonista és l’actor David Puente.



Les Passions d’Olesa i Esparreguera presenten el cartell de la nova temporada

M. ALTADILLM. FARRÉ


