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CULTURES 

El teatre Kursaal de Manresa ha
posat a la venda les entrades per a
una nova funció de l’espectacle La
gran ilusión, del Mago Pop, que
tindrà lloc el dia 11 d’abril a les 12
del migdia. Amb aquest ja són
vuit els cops que es veurà el mun-
tatge a l’equipament de la capital
bagenca, sumant els tres que van
exhaurir localitats a la tardor, els
quatre de l’abril vinent que han tin-
gut idèntica sort i aquesta nova ses-

sió, els tiquets de la qual tenen un
preu de 18 euros per als adults, 15
euros per als posseïdors del carnet
del Galliner i els menors de 25
anys,  i 12 euros per als menors de
12 anys. L’adquisició es pot fer
tant a les taquilles com a través de
www.kursaal.cat i 93 872 36 36.

Fins ara, els musicals copaven el
rànquing de funcions del Kursaal,
amb set representacions cadascun:
Hoy no me puedo levantar, un tri-
but a Mecano, Mamma mia!

(Abba), Grease i Sonrisas y lágri-
mas. La gran ilusión passa a en-
capçalar aquesta llista amb les
vuit funcions programades, tot un
rècord que parla per si sol de la po-
pularitat d’Antonio Díaz, conegut
com el Mago Pop. Des del canal de
televisió Discovery, l’artista ha do-
nat a conèixer una manera de fer
màgia en què la comicitat i la in-
teracció amb el públic són dos
elements fonamentals, juntament
amb la categoria dels números.

REDACCIÓ | MANRESA

El Kursaal bat amb la vuitena
funció del Mago Pop el seu
rècord d’un sol espectacle
El muntatge d’èxit «La gran ilusión» també es podrà veure el dia 11

d’abril al migdia, un cop exhaurides les entrades de la resta de sessions


EDUARD II
Director: Roberto Romei. Intèrprets:

José Pedro García Balada (rei Eduard II),
Roc Piró (príncep Eduard), Òscar Bosch
(Kent), Adrià Díaz (Piers Gaveston), Santi
Monreal (Lancaster), Carles Gilabert
(Mortimer), Pep Garcia Pascual (Spencer),
Ricard Sadurní (arquebisbe) i Ester Cort
(reina Isabel). Dissabte, 10 de gener.
Teatre Tantarantana. Barcelona.

arking Shakespeare con-
tinua fent passes enda-
vant i la permanència du-

rant quatre setmanes al Teatre
Tantarantana marca una osca més
en la trajectòria de la companyia,
que ha representat l’Eduard II de
Christophe Marlowe en el 450è

aniversari de l’autor, nascut tan sols
uns mesos abans que el seu co-
etani universalment famós. Tot i
que l’adscripció elisabetiana del
dramaturg, el període històric des-
crit i, fins i tot, la posada en esce-
na tinguessin tot l’aspecte d’una
nova edició de les estrenes esti-
uenques del grup, que entre juliol
i agost de l’any passat va portar sis
mil cinc-cents espectadors a l’Es-
piral dels Til·lers del Parc de l’Es-
tació del Nord de Barcelona per as-
sistir a les funcions de Molt soroll
per res, el darrer títol escenificat pel
col·lectiu s’inscriu en l’encara breu
però remarcable història dels Par-
king d’Hivern.

El pas de la comèdia al drama,
l’obertura a altres autors al marge
de Shakespeare i l’evident, per
qüestions climàtiques, represen-
tació en espais tancats són les tres
diferències entre les propostes es-
tivals i les seves oposades. Les
principals similituds són l’esperit
coral dels muntatges, l’atreviment
i el gust per la feina ben feta, amb
el benentès que els Parking fan tea-
tre per a un públic ampli. Eduard
II, a més, ha estat la primera es-
trena en un teatre convencional, ja
que Pell de mercuries va veure en
una nau abandonada de la Fabra
i Coats, i Woyzeck es va presentar
en societat en un espai homònim

a l’antic complex fabril de Palo
Alto, si bé posteriorment va fer
temporada a la Sala Beckett.

Segurament, l’aparença estiu-
enca del tercer i, fins ara, darrer
Parking d’Hivern és el principal re-
tret que es pot fer al muntatge.  Fins
i tot el quadrat verd gespa i el
gronxador que, per tota esceno-
grafia, ocupaven l’escenari reme-
tien a les agradables tardes de ju-
liol sota l’ombra dels til·lers. Era poc
hivernal, certament.

Eduard II tracta del conflicte ge-
nerat entre el monarca i uns nobles
per la capriciosa manera de manar

del coronat, que afavoreix el seu
amant d’ascendència plebea. Les
intrigues de palau són el teló de
fons de la lluita pel poder, un pols
d’aires frívols –l’exercici del go-
vern està condicionat pels inte-
ressos personals, i sexuals, del rei–
que la dramatúrgia de March Ro-
sich, Roberto Romei i Anna M. Ri-
cart accentua fins a la caricatura
vestint els protagonistes talment
com nens de papà en un pícnic
alegre i despreocupat.  García Ba-
lada exerceix d’esplèndid prota-
gonista de l’embolic de faldilles i
espases, amb els manresans Pep
Garcia Pascual i Carles Gilabert en
un repartiment que exhibeix la
solvència que ha fet dels Parking
una companyia amb carisma. 

P



LLUITA DE PODER AMB
EL SEGELL PARKING

La companyia Parking Shakespeare homenatja l’autor
elisabetià Christoph Marlowe amb l’obra «Eduard II»

Toni Mata i Riu BARCELONA

TEATRE CRÍTICA

L’Escolania de Montserrat aca-
ba de publicar el CD In Montibus
Sanctis (Discos Abadia de Mont-
serrat) per mitjà del que va ser el
seu director musical durant set cur-
sos i fins al juny del 2014, el com-
positor Bernat Vivancos. Creat pel
mateix Vivancos, el disc consta
de vuit obres «fetes a mida per a
l’Escolania, ja sigui de cara al re-
pertori litúrgic o de concerts». Un
treball definit pel compositor com
la «culminació de la tasca que he
fet a Montserrat com a director del
cor durant aquests set anys».

A més de l’Escolania, en el disc
In Montibus Sanctis també hi ha
pres part l’organista Mercè San-
chís i la Capella de Música de
Montserrat. I el repertori, explica,
«són obres que s’anaven gestant,
provant i elaborant pràcticament
en directe, en viu». Amb aquest en-
registrament, Vivancos també ha
volgut mostrar una part composi-
tiva del seu catàleg, «amb obres
més factibles i planeres, de fàcil
comprensió, on música i text volen
formar un tàndem únic que pugui
ajudar a la pregària i a la contem-
plació».

Durant els anys montserratins,
explica Vivancos, i «fidel a la figu-
ra de mestre de capella, tant pre-
sent en la història de la música
montserratina, he combinat la di-
recció amb la composició. Perso-
nalment, és un record que va més
enllà de la direcció, fruit també de

l'experiència i la vivència dels
meus anys d'escolà. D'aquí la de-
dicatòria al meu mestre, el pare Ire-
neu Segarra, ell també compositor-
director, a qui tant dec». 

En el llibret que acompanya el
CD, l’escriptor Jaume Cabré, que
ha redactat el pròleg, afirma que
les vuit obres que el formen són
«una mena de paràfrasis de cants
litúrgics o si més no religiosos;
l’origen d’aquests cants, abans de
passar la mà de Vivancos, és
conegut, i això els confereix l’in-
terès de veure com l’autor para-
fraseja, varia, deforma, exalta la
música que estima i la fa seva i em
deixa amb la boca oberta pel re-
sultat final». «El resultat final»,
continua Cabré, «és un miracle
musical».
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El CD inclou 8 obres
«fetes a mida» per als
escolans, tant per al repertori
litúrgic com de concerts



S’edita el darrer treball
de Bernat Vivancos amb
l’Escolania de Montserrat

El pròleg del llibre que acompanya
el CD el signa Jaume Cabré 

A més de l’Escolania, en el
disc hi ha pres part l’organista
Mercè Sanchís i la Capella de
Música de Montserrat

Vivancos, director fins al juny
passat, defineix el treball com
la «culminació de la tasca»
feta a Montserrat

Una escena de lluita de l’obra

TANTARANTANA

Els actors manresans Carles
Gilabert i Pep Garcia Pascual
han estat en el repartiment
del nou Parking d’Hivern

Antonio Díaz, conegut amb el nom artístic de Mago Pop
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