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Escenaris d’Entrada

Amb la platea ja molt plena es
presenta l’estrena, diumenge, del
Grup de Teatre el Traspunt al Kur-
saal de Manresa. Amb El somriu-
re del botxí van omplir quatre ve-
gades els Catòlics de  Cardona, un
musical que se situa en un poble
qualsevol del segle XIV quan l’e-
pidèmia de la pesta negra va as-
solar la població. El muntatge, de
creació pròpia, té l’escriptor Fran-
cesc Santasusagna, una de les se-
ves dues ànimes; l’altra, el com-
positor Xavier Ventosa, director
de la Banda de Música de Cardo-

na, que interpreta en directe les 22
peces del musical. A escena, 60 ac-
tors i 20 músics. L’argument gira a
l’entorn de la figura del botxí (que
interpreta Francesc Pedrosa), un
terç del triangle amorós que com-
pleten una dona acusada de brui-
xeria i la filla d’un mercader. El
grup ha refet l’escenografia i pro-
met el que ofereix: emoció i rigor.

S. PAZ | MANRESA

El botxí arriba al Kursaal
El Traspunt porta a escena un musical de gran format de creació pròpia

L’ESPECTACLE

Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Passeig
Pere III, 35. Manresa. Dia: diumenge, a les
18 h. Text i direcció: Jordi Santasusagna.
Música: Xavier Ventosa. Intèrprets: El
Traspunt. Amb Francesc Pedrosa, Elena
Ribera, Elena Company, Jesús Rater, Valentí
Farràs, Ramon Pons. Amb la Banda de Música
de Cardona i el grup coral format per membres
del Traspunt i de la Coral Cardonina  Entrades:
de 12 a 15 euros. Venda: a les taquilles del
teatre, al 93 872 36 36 o www.kursaal.cat. 

El somriure del botxí

De Cardona a Manresa

CABARET ELEGANCE
Avui, a les 21 h. El Kursaal cele-

bra avui vuit anys i ho celebrar
amb un espectacle a càrrec de la
companyia Elegants. El teatre s’a-
fegeix a la ja tradicional encesa
d’espelmes al pati, que promou per
la Llum Òmnium Cultural. Manresa
(Kursaal). Preu: 10-12 euros.



Una escena del muntatge, que es va estrenar a Cardona el 2013 

IMATGE PROMOCIONAL

El musical «Amagat» 
És a càrrec dels joves artistes de Bah! Teatre

De Navarcles a Berga

L’obra arrenca quan el jove inventor Bru descobreix la immortalitat 

ARXIU/MIREIA ARSO

L’equip navarclí dels Nens perduts
va estrenar un segon muntatge de
creació pròpia, Amagat, el no-
vembre passat. Els joves artistes de
Bah! Teatre van de haver de fer

quatre funcions al seu poble. I
aquest espectacle, que ja han por-
tat a altres llocs, com Castellterçol,
es presenta al Teatre Municipal
de Berga, amb música en directe,
en el marc de la programació es-
cènica de la ciutat. Amagat arren-
ca quan Bru, un jove inventor,
descobreix la immortalitat i hores
més tard desapareix. El món es bol-
carà per descobrir què ha passat
amb el descobriment i el científic.
Però cada cop que s’apropen més
a la realitat, estan més a prop de
perdre la llibertat per sempre.

REDACCIÓ | MANRESA

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre Municipal. Ronda de Queralt, 15.
Berga. Dia: dissabte, a les 18 h. Text i di-
recció: David Villarreal. Música: Adrià Bravo.
Coreografies: Gemma Velasco. Entrades:
1 euros. Venda: a www.tincticket.com o a
taquilla una hora abans de la funció.

«Amagat»


