
El grup H...tors-Amics del Teatre
de Sant Fruitós representa avui
l’obra Monòlegs i fragments de
Mossèn Ventura, sota la direcció de
Ferran Gallart, en una sessió d’ho-
menatge a Joan Capri. La funció
tindrà lloc al Teatre Casal Cultural.

Joan Capri,  pseudònim de Joan
Camprubí i Alemany, va néixer a
Barcelona el 10 de juliol del 1917.
Fou un actor, humorista i mono-
loguista català. La seva participa-
ció en obres de teatre i els monò-

legs que va enregistrar el van con-
vertir en un emblema de l’humor
català. Amb ironia amable però in-
cisiva, va esdevenir una caricatu-
ra del català urbà mitjà que va fer
riure diverses generacions.

El seu primer èxit es titulava
Camarada Cupido, una obra de
Xavier Regàs, al principi de la dè-
cada del 1950. A partir d’aquest
moment s’especialitzà en els mo-
nòlegs, enregistrats en disc (El
nàufrag, El casament, El desme-
moriat, El maniàtic, Vivendes pro-
tegides...), però sense deixar de
banda les obres tradicionals.

Al Teatre Romea viuria les seves
millors hores amb obres com Ro-
meu de 5 a 9 (1957), El nas d’en Cy-
rano (1959), Un metge imaginari
(1965), Que vagi de gust, Sr. Co-
missari, L’amic del ministre (1972),

Aquí l’inspector Cristòfol! ... cambio
(1974) i un celebradíssim Don
Juan Tenorio (1976) amb la popu-
lar Mary Santpere. En el cinema, va
participar en diverses pel·lícules,
entre elles En Baldiri de la costa
(1968) i L’advocat, l’alcalde i el no-
tari (1969).

Durant els anys 80 va realitzar
per a la televisió (TVE) la sèrie Doc-
tor Caparrós (en dues versions
Medicina general i Metge de poble),
en què va treballar al costat de Ma-
ria Matilde Almendros i de Joan
Pera. Capri va morir a l’hospital de

la Vall d’Hebron de Barcelona el 4
de febrer de l’any 2000. L’actor ha-
via estat ingressat el dia 28 de ge-
ner per les cremades provocades
per un incendi casolà produït per
un curtcircuit. 

L’espectacle Monòlegs i frag-
ments de Mossèn Ventura va ser es-
trenat amb èxit a Moià el mes de
desembre passat.  A més de Ferran
Gallart, en la part dels monòlegs,
també hi participen Susagna Her-
nàndez, Puri Magnet, M. Àngels de
Pedro, Ignasi Botifoll, Tomàs Ca-
sero i Nasi Botifoll.
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Homenatge 
al gran Capri

El grup H... Tors de Sant Fruitós de Bages
interpreta «Mossèn Ventura» al Casal Cultural


L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre Casal Cultural. Carretera de Vic,
3. Sant Fruitós de Bages. Dia: avui, a les
21.30 h. Entrada: 5 euros. Venda a taquilles
i a Foto Isidre.

«Monòlegs i fragments de Mossèn
Ventura»

Escena
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Escenarisd’Entrada

JOSEP PEDRALS
Dissabte, a les 21h; i diumen-

ge, a les 19 h. Espectacle del fes-
tival Lola amb textos del poeta
Josep Pedrals, que s’acompanya
del guitarrista Albert Sagrera. Es-
parreguera (Teatret). Entra-
des: 10 euros (8 euros per als
estudiants). Venda a taquilles
(es poden fer reserves a tra-
mateatre@gmail.com).

VOXALBA
Diumenge, a les 18.30 h. El

cor Voxalba, format per 16 veus
femenines, oferirà un únic con-
cert dins la programació del cir-
cuit d’arts escèniques Espai A i
tindrà lloc a Fals. Presentaran el
recital 2 ribes d’un oceà, que pro-
posa una sèrie de cançons, tant
d’autors europeus com de llatino-
americans, amb l’eix comú que to-
tes les composicions són d’autors
contemporanis i escrites per a cor
femení. Fals (Associació Cultu-
ral Recreativa). Entrades: 10
euros; i 8 euros per als socis.
Venda anticipada: www.es-
paia.cat.

«LA COBLA EN CONCERT»
Dissabte, a les 18.30 h. Dins

les Festes de la Llum, l’entitat
Nova Crida organitza el concert a
càrrec de Punt Cat Cobla. Amb di-
recció i presentació a càrrec de
Ferran Carballido, s’interpretaran
obres de Joan Lázaro, Lluís Alcalà,
entre d’altres. Manresa (Espai
Plana de l’Om).







MÉS PROPOSTES

IMATGE PROMOCIONAL

El repartiment de l’espectacle que es representa avui a Sant Fruitós

ARXIU PARTICULAR

ARXIU/MIREIA ARSO ARXIU PARTICULAR

� LLOC: teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35. Manresa. �DIES: avui, a
les 21 h. � ENTRADES: exhaurides. El cardoní torna a la Sala Gran del
Kursaal amb un nou xou (Berto Romero sigue con nosotros) i, tal com ja va
passar fa tres anys amb La apoteosis necia, les entrades s’han exhaurit.
Romero comparteix direcció amb el també cardoní Miquel Company.

BERTO ROMERO OMPLE EL KURSAAL
� LLOC: restaurant Els Carlins. Sabateria, 3. Manresa. �DIA: dissabte,
a les 22.30 h. � ENTRADES: accés lliure, es pot fer reserva per sopar al
93 872 19 24. El monologuista manresà Miquel Espejo serà el prota-
gonista d’una nova sessió del cicle de mònolegs Sopa i riu. La presentació
anirà a càrrec d’Eloi Güell. Espejo fa gira amb el monòleg Desgràcies.

«SOPA I RIU» AMB MIQUEL ESPEJO

IMATGE PROMOCIONAL


