
MUSICAL CENT PER CENT CARDONÍ El repte engegat per l’escriptor Jordi Santasusagna i el músic Xavier
Ventosa, ambdós del Grup de Teatre el Traspunt, es va traduir l’abril del 2013 en un musical de creació pròpia
interpretat amb música en directe. A Cardona van exhaurir entrades i diumenge s’estrenen a Manresa
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«No senties desembolicar cara-
mels ni estossecs. Hi havia molt si-
lenci. I això que no hi faltava ca-
nalla en les representacions». L’es-
criptor cardoní Jordi Santasusag-
na recorda, d’aquesta manera, la
reacció del públic en l’estrena, a
Cardona, d’El somriure del botxí,
un musical de creació pròpia que
posa en escena el Grup de Teatre
el Traspunt. Santasusagna signa el
guió i la direcció, i Xavier Ventosa,
la música. El muntatge va om-
plir –i va deixar gent fora– en les
quatre funcions que se’n van fer l’a-
bril del 2013 al teatre dels Catòlics;
ara, el grup cardoní porta el mu-
sical a Manresa, en el que serà l’es-
trena del grup al Kursaal, a la Sala
Gran (diumenge, 18 h).

La figura del botxí a l’edat mit-
jana sempre ha fascinat Jordi San-
tasusagna (autor de novel·les com
Bandera negra o L’Aleman), un
home «obligat a fer la seva feina
però repudiat per la societat i vivint
fora muralles». I el botxí, que in-
terpreta Francesc Pedrosa, és el
protagonista d’una història am-
bientada «en qualsevol poble al se-
gle XIV» durant l’epidèmia de pes-
ta negra. La relació del botxí amb
una dona acusada de bruixeria i
l’arribada d’una noia, filla d’un
mercader, configurarà una histò-
ria d’amor i poder a l’Edat mitjana. 

El somriure del botxí és una
gran producció tot i que la signi un
grup amateur: text i música origi-
nal i interpretada en directe per la
vintena de músics de la Banda de
Música de Cardona, de la qual

Xavier Ventosa és el director; i a es-
cena, la participació d’una sei-
xantena de persones, entre les
quals el grup protagonista: Fran-
cesc Pedrosa, Elena Ribera, Elena
Company, Jesús Ratera, Josep Ra-
tera, Valentí Farràs i Ramon Pons.
A més d’un grup coral format per
membres del Traspunt i de la Co-

ral Cardonina. Traslladar el mun-
tatge de l’escenari dels Catòlics al
Kursaal ha requerit, explicava ahir
Santasusagna, repensar l’esceno-
grafia per adequar-la a les mides
del teatre manresà: «els Catòlics
deu ser una desena part del Kur-
saal». Han tingut l’ajut del també
cardoní Miquel Company (esce-

nògraf de Berto Romero). Això i un
mes i mig de feina intensa per
dotar de «més força els personat-
ges». De fet, actuar al Kursaal ha
implicat per a tothom «pujar un es-
graó en tots els sentits». No s’ha es-
catimat cap esforç: «només en
teatre amateur es poden fer aques-
tes produccions que impliquen
tants actors i tants músics», expli-
ca Ventosa. Precisament, la histò-
ria d’aquest muntatge neix de la
«inquietud» de Ventosa per fer un
musical de creació pròpia des-
prés que la seva «afició a la com-
posició» es traslladés a col·labo-
racions de la Banda de Música
amb El Traspunt, començat el
2008 amb Els Pastorets i continu-
ant amb L’elisir d’Amore.

Per al botxí, Francesc Pedrosa,
la gran dificultat actoral ha estat
que el seu personatge  «parla amb
els silencis. Un repte». Tant per a
Pedrosa com per a Santasusagna,
l’encert de Ventosa és que cada
peça (de les 23 que s’interpreten)
«capta l’essència del que s’explica:
amor, tensió...». I és que, segons el
protagonista, «cada personatge té
el seu caràcter musical». 

SUSANA PAZ | MANRESA

El Traspunt porta al Kursaal el musical
d’èxit que va omplir quatre cops a Cardona
«El somriure del botxí» es va estrenar als Catòlics, el 2013 Hi participen 60 actors i 20 músics

Drets (esquerra), Jordi Santasusagna i Xavier Ventosa; assegut,
al mig, Francesc Pedrosa, el ‘botxí’ que protagonitza el musical

S.PAZ

Diumenge, 18 h, a la Sala Gran
«Sabia greu» que El somriure
del botxí s’acabés amb quatre

funcions. Portar-la al Kursaal li dóna
«nova vida». El muntatge és de 90
minuts de durada, sense mitja part.
Les entrades, de 12 a 15 euros.



LA CLAU

Breus

La Generalitat seguirà aplicant la
taxa del cinema durant tot l'any
2015, malgrat la comunicació re-
buda la setmana passada del mi-
nisteri d’Hisenda sobre aquest
impost, segons va anunciar ahir el
conseller de cultura, Ferran Mas-
carell. El conseller va fer aquest
anunci després de reunir-se amb
els representants del sector au-
diovisual català, com el president
de Productors Audiovisuals Fe-
derats (PROA), Raimon Masllo-
rens, i la presidenta de l'Acadèmia
del Cinema Català, Isona Passola.
L'impost es va aprovar al Parla-
ment sense cap vot en contra.

EFE | BARCELONA

La Generalitat manté
la taxa del cinema

CINEMA

L’esperada gala dels Oscar des-
velarà la matinada de diumenge
els guanyadors de la seva 87 edi-
ció, en la qual Birdman, del mexi-
cà Alejandro González Iñárritu,
surt com a favorit, segons els mit-
jans especialitzats, tot i que molts
aposten perquè Boyhood, de Ric-
hard Linklater, que va aconse-
guir el BAFTA britànic, sorprendrà.
Ambdues van aconseguir el Glo-
bus d’Or, Birdman en la categoria
de comèdia i Boyhood en la de dra-
ma, el film amb millors crítiques
del 2014.

EFE | BARCELONA

«Birdman» encapçala
les apostes als Oscar

CINEMA

Cincuenta sombras de Grey ha
recaptat el cap de setmana de la
seva estrena una mica més de 7
milions d’euros a l’estat espanyol,
i ha tingut un milió d’espectadors.
L’adaptació de l’èxit literari d’E. L.
James va aconseguir una taquilla
de 158 milions de dòlars (138,6 mi-
lions d’euros) a escala  mundial i
81,7 milions (71,6, en euros) als Es-
tats Units.

EFE | BARCELONA

Un milió d’espectadors
en l’estrena de Grey

CINEMA

PROP DE 500 PERSONES VAN ASSISTIR DISSABTE AL
CONCERT DE «BANDALISMES», a càrrec de la Banda Municipal de
Barcelona que s’estrenava al teatre Kursaal de Manresa. A l’hora de
començar el concert, el director de la banda, Salvador Brotons, no
havia arribat, una «excusa» perfecta perquè l'actriu igualadina Lloll
Bertran agafés la batuta per dirigir els primers 20 minuts de
l'espectacle en clau d'humor. L'arribada del director, suposadament
procedent de Vancouver, va servir per fer el canvi de direcció, i durant
la resta del concert, la Lloll va interactuar amb els músics i el públic.
La direcció escènica la signava el manresà David Pintó. 



L’humor de la Lloll amb la
Banda Municipal de Barcelona
convenç 500 espectadors

JORDI BIEL


