
VINT-I-SET FUNCIONS Teatre i màgia ompliran la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa gairebé una trentena de vegades entre els mesos
de gener i maig gràcies a la variada programació prevista, que inclou obres dramàtiques, còmiques, monòlegs, musicals, una nit dedicada a
l’il·lusionisme i, fins i tot, les meravelles visuals amb les bombolles que fa Pep Bou. Les entrades es posen a la venda esglaonadament
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El teatre musical que es veurà el
proper semestre a la Sala Gran del
Kursaal de Manresa estarà prota-
gonitzat en dues de les tres peces
programades per companyies de
la comarca. Els cardonins El Tras-
punt representaran El somriure
del botxí i el grup de Santpedor In
bocca al luppo exhibirà la seva pro-
ducció Artús i els seus homes. Els
dos títols formen part de la densa
programació d’arts escèniques de
l’equipament per als cinc primers
mesos de l’any, que inclou el dar-
rer projecte de Josep Maria Pou
(Prendre partit), la Fedra d’Emma
Vilarasau i espectacles del cardo-
ní Berto Romero, Joan Pera i Pep
Bou, entre d’altres.

El somriure del botxí és una
peça escrita per Jordi Santasusag-
na i composta per Xavier Ventosa
que El Traspunt va estrenar la pri-
mavera passada al teatre Els Ca-
tòlics de Cardona amb quatre fun-
cions que, fins i tot, van deixar gent
al carrer sense entrada. La Banda
de Música de Cardona va interpre-
tar en directe les vint-i-tres cançons
d’una obra ambientada en l’èpo-
ca de la pesta negra, al segle XIV.

Per la seva part, el grup In boc-
ca al luppo va portar a Cal Llovet
de Santpedor la seva particular ver-
sió de Spamalot, Artús i els seus ho-
mes, a final d’octubre. El projecte
va permetre escoltar per primer
cop en català una de les peces més
aplaudides de Monty Python, i va
tenir música en directe.

Pou a l’Alemanya postnazi
Dijous s’estrena al teatre Goya de
Barcelona la producció Prendre
partit, un text del dramaturg sud-
africà Ronald Harwood dirigit i
protagonitzat per Josep Maria Pou
en la versió catalana que inicial-
ment havia de comptar amb Joel
Joan en el repartiment. L’intèr-
pret barceloní, però, es va retirar
del muntatge al·legant estrès i en
el seu lloc actua Andrés Herrera.

Prendre partit, que es veurà a
Manresa a l’abril, situa l’acció
l’any 1946, quan les potències ven-
cedores de la Segona Guerra Mun-
dial van jutjar els crims nazis. Her-
rera encarna el major Steve Arnold,
responsable d’investigar la col·la-
boració amb el règim de Hitler del
prestigiós director d’orquestra Wil-
helm Furtwängler.

La Fedra que Emma Vilarasau
protagonitzarà properament al
Romea també s’inclou en el Toc de
Teatre del Kursaal, com La Rato-
nera, una obra teatral d’Agatha
Christie en cartell a l’Apolo des del
mes de març passat, i les ja anun-
ciades L’orfe del clan dels Zhao, que
va obtenir sis Premis Butaca, i Vi-
lafranca, el muntatge escrit i diri-
git per Jordi Casanovas que pro-
dueix la xarxa de Teatres Amics,
entre els quals figura el mateix
Kursaal.

Jordi Martínez, el detectiu tele-
visiu Kubala, portarà a Manresa el
monòleg Els homes són de Mart i
les dones de Venus. Titzina Teatro,
responsable d’èxits com Exitus,
vindrà amb Distancia 7 minutos, i
també hi haurà humor amb el
cardoní Berto Romero i Joan Pera.

Les entrades de Conversaciones
con mamá, La fuerza del destino i
La gran ilusión ja estan a la venda.
La resta es podrà adquirir a partir
del 16 de desembre (18 h), tret del
Toc de Teatre, l’abonament del
qual es dispensarà el 3 de gener (10
h) i les entrades soles d’aquests
cinc muntatges es podran comprar
des del 7 de gener (18 h).
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Dues companyies bagenques pujaran a la
Sala Gran del Kursaal amb teatre musical

El Traspunt (Cardona) i In bocca al luppo (Santpedor) s’afegeixen a una programació que inclou la darrera obra de Pou

LA PROGRAMACIÓ DE LA SALA GRAN DEL KURSAAL (GENER-MAIG)

Conversaciones con mamá
Juan Echanove i María Galiana
Diumenge, 4 de gener (18 h)
25 euros
La nit dels genis 
Festival Internacional de Màgia
Dissabte, 10 de gener (21 h)
15 euros
La fuerza del destino
Homenatge a Mecano
Dissabte, 17 de gener (21 h).
28 euros
El meu poble i jo
Lluís Danés homenatja Espriu
Diumenge, 25 de gener (18 h)
18 euros

Bombollavà
Pep Bou i la bellesa de les bombolles
de sabó
Diumenge, 1 de febrer (18 h)
18 euros
La Ratonera
Basat en Agatha Christie
Dissabte 7 (21 h) i diumenge 8 (18
h) de febrer
25 euros
Berto Romero sigue con noso-
tros
Divendres, 13 de febrer (21 h)
22 euros
Cabaret Elegance
8è aniversari del teatre Kursaal
Divendres, 20 de febrer (21 h)
12 euros
El somriure del botxí
Grup El Traspunt de Cardona
Diumenge, 22 de febrer (18 h)
15 euros

L’orfe del clan dels Zhao
Dirigit per Oriol Broggi i protagonit-
zat per Julio Manrique
Dissabte, 28 de febrer (21 h); diu-
menge, 1 de març (18 h).
28 euros
Distancia 7 minutos
De la companyia Titzina Teatro
Dissabte, 21 de març (21 h)
18 euros
Vilafranca
Creat i dirigit per Jordi Casanovas i
coproduït pel Kursaal
Divendres 27 i dissabte 28 (21 h) i
diumenge 29 (18 h) de març.
25 euros.
La gran ilusión 
Quatre funcions més del Mago Pop
després de l’èxit d’aquesta tardor
Dissabte 11 (18 i 21 h) i diumenge
12 (12 i 18 h) d’abril
18 euros
Fer riure és un art
Amb Joan Pera
Dimecres, 22 d’abril (21 h)
15 euros
Prendre partit
De Ronald Harwood, amb Josep
Maria Pou i Andrés Herrera
Dissabte 25 (21 h) i diumenge 26
(18 h) d’abril
25 euros.
Artús i els seus homes
De la companyia In bocca al Luppo,
de Santpedor
Diumenge (18 h), 3 de maig
15 euros
Els homes són de Mart i les
dones de Venus
Amb Jordi Martínez
Dissabte, 16 de maig (21 h)
20 euros
Fedra
Direcció de Sergi Belbel i interpreta-
ció d’Emma Vilarasau
Dissabte 30 (21 h) i diumenge 31
(18 h) de maig
28 euros

IMATGE PROMOCIONAL

DAVID RUANO

BITO CELS

El musical «Artús i els seus homes», de la companyia In bocca al luppo, es va estrenar l’octubre passat

ARXIU/SALVADOR REDÓ


