
TARDA DE TEATRE AMATEUR El Grup de Teatre Musical de l’Esplai de la Gent Gran de Navarcles ha decidit, 
per segon any consecutiu, tirar pel dret, llogar la Sala Petita del teatre del Passeig i ensenyar les seves virtuts al públic
manresà. Amb «Modes i sastreria Paquita», el grup vol demostrar que la vitalitat no és, només, una qüestió d’edat
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Per segon any consecutiu, el
Grup de Teatre Musical de l’Esplai
de la Gent Gran de Navarcles llo-
ga la Sala Petita del Kursaal. Per a
un grup amateur, a més d’avis,
«fer un Kursaal és, salvant les dis-
tàncies, com fer un Liceu. És com
graduar-te». Ho explica Jaume
Costa, director del grup que for-
men una trentena de persones de
60 a 83 anys. Exagera? «De cap ma-
nera!», diu la veterana actriu man-
resana Paquita Blanch. Ella és una
de les protagonistes de Modes i
Sastreria Paquita, a qui Costa ho-
menatja amb aquest vodevil a rit-
me de sarsuela que es podrà veu-
re diumenge, a les 6 de la tarda.

És el dotzè espectacle d’un grup
que fa dos muntatges l’any: un
per Nadal i un a l’estiu. Aquest dar-
rer l’exporten en una vintena d’ac-
tucions pels diferents casals d’avis
de la geografia catalana. Blanch, de
82 anys, pateix perquè aquest di-
umenge la representació coinci-
deix amb la Fira de l’Aixada de
Manresa. I per això ja fa un parell
de setmanes que s’ha dedicat,
cartell en mà, a trepitjar bona part
dels casals d’avis de les diferents as-
sociacions de veïns de Manresa.
Per convidar els de la seva matei-
xa quinta a assistir-hi. I és que a la
Paquita, si no la coneix tothom,
pràcticament: «Modes i sasteria
Paquita... vestim tothom qui ho ne-
cessita». 

L’agument de l’obra situa l’acció
en una botiga antiga «de tota la

vida» que vesteix artistes. Un ne-
goci familiar que regenten àvia, fi-
lla i néta. Totes tres de nom Pa-
quita. L’àvia (Paquita Blanch) ha-
via estat en la seva joventut una ve-
det. I fins a la sastreria arribarà una
companyia de sarsuela per em-
bolicar la troca. Amb vetes, fils, hu-
mor i amor: «les tres Paquites aca-
barem aparellades», riu la man-
resana. 

I per què una comèdia a ritme
de sarsuela? Ara per ara és el gè-

nere que, professionalment, afron-
ta Jaume Costa (nascut a Artés el
1956 però instal·lat a Navarcles
des de fa 37 anys), amb el grup
Òpera Còmica, sota la direcció de
la manresana Viviana Salisi i Artur
Arranz, que l’abril tornaran amb
una nova producció. Així, en el
muntatge es fa un repàs, explica
Costa, «a 7 o 8 de les sarsueles més
conegudes, com La rosa del aza-
frán, La verbena de la Paloma, La
Dolores oCançó d’amor i de guer-

ra. Un gènere, el de la sarsuela, que
és el primer cop que afronta el
grup i que, avui dia, «es troba en-
tre oblidat i menyspreat». Per a
Costa, la sarsuela «s’equipava so-
vint a Madrid quan, aquí, a Cata-
lunya, n’hi ha més de 450 títols».
Però això no treu que, de vegades,
«es titlli de passada de moda. L’ò-
pera dóna categoria, la sarsuela
no». L’obra, amb música enllau-
nada, la van estrenar el juny a Na-
varcles. La propera serà, diu Cos-
ta, director del grup des de la seva
formació, «un homenatge al Pa-
ral·lel i al teatre de revista».

Ara, l’homenatge és a la Paqui-
ta: «ets el pal de paller de l’obra»,
li diu Costa. Ella, contenta. De
Costa destaca «la paciència que té
i la manera de dirigir-nos». A cada
muntatge tothom hi té un paper i,
com a mínim, una frase. Blanch ex-
plica que fa 62 anys que trepitja es-
cenaris i que el seu mestre va ser
Domingo Ferrer, als Carlins. Tota
la seva vida ha fet teatre amateur
i que el millor de Navarcles és el
bon l’ambient que s’hi respira en
un grup «molt compacte», on nin-
gú no plega sinó és per necessitat
i que té llista d’espera... 
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La graduació dels avis de Navarcles
Jaume Costa dirigeix un espectacle a ritme de sarsuela que homenatja la veterana Paquita Blanch
El muntatge, amb 30 actors de 60 a 80 anys, es representarà diumenge la Sala Petita del Kursaal



La veterana actriu Paquita Blanch i el director Jaume Costa
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Diumenge, 18 h, a la Sala Petita
Modes i sastreria Paquita, amb
idea, guió i direcció de Jaume

Costa, el posarà en escena el Grup
de Teatre de l’Esplai de Navarcles,
diumenge, a les 18 h, a la Sala Petita
del Kursaal. El preu de les entrades
és de 6 euros.



LA CLAU

Ventura Pons ja té enllestit el ro-
datge de la que serà la seva 26a
pel·lícula, El virus de la por, una
adaptació a la gran pantalla de l'o-
bra de teatre El Principi d’Arqui-
medes. El director català ha escrit
el guió a quatre mans amb l’autor
del text original, Josep Maria Miró,
i ha mantingut l’elenc d’actors:
Santi Ricart, Roser Batalla, Albert
Ausellé i Rubèn d’Eguia. S’incor-
pora l’actriu Diana Gómez.
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Ventura Pons enllesteix
«El virus de la por»

CINEMA

VEREDICTE I LECTURA DRAMATITZADA DE CONTES DE
PEDROLO A CÀRREC DEL GRUP DE TEATRE ELS CARLINS. Pep
Coll (Dos taüts negres i dos de blancs), Àlvar Caixal (Les llavors
del silenci) i Manuel Cuyàs (El nét del pirata) són els tres autors
i les tres obres finalistes del quinzè Premi Joaquim Amat-
Piniella, que avui s’atorgarà a un d’ells, en un acte a l’Espai
Plana de l’Om de Manresa, a les 8 del vespre. Tots tres (a la
imatge) van presentar el gener les seves obres al Casino amb
un tast ofert pel Celler Cooperatiu d’Artés. El jurat el formen
Llorenç Capdevila, escriptor; Montserrat Caus, bibliotecària
del Casino; Jordi Estrada, escriptor; Jordi Finestres, escriptor i
periodista, i Toni Mata, periodista de Regió7.



Avui es fa el lliurament del 15è
Premi Joaquim Amat-Piniella
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Crònica

Oques Grasses, Zoo, El Niño de
la Hipoteca i Besos de Perro ac-
tuaran en el concert de Patum, que
es farà dissabte 6 de juny, a l’avin-
guda del Canal Industrial. I, com
a novetat, l’Ajuntament de Berga ha
obert un concurs per tal d’escollir
un grup local que, també, vulgui
actuar en el mateix concert. Les
bandes podran presentar les seves
propostes, que seran valorades
per les diferents associacions, en-
titats i fundacions sense ànim de
lucre que formaran part de la or-
ganització i que seleccionaran un
d’aquests grups presentats. Hi po-
dran participar al concurs de grup
local totes aquelles bandes que tin-
guin almenys un dels seus com-
ponents empadronat a la ciutat de
Berga i que com a mínim faci un
any que estan en actiu.

S’haurà d’enviar una sol·licitud
amb el nom de la formació, un en-
llaç per poder escoltar algun tema
o enviar-lo en mp3, el nom i cog-
noms, DNI i edat del/la respon-
sable, correu electrònic i número
de telèfon a l’adreça vilanaaj@aj-
berga.catabans del dia 22 de març
de 2015. 6. El dia 23 de març de
2015, un jurat format per un mem-
bre de cadascuna de les entitats or-
ganitzadores del concert de Patum
2015, escollirà la banda guanya-
dora i se li comunicarà l’endemà
mitjançant el correu facilitat. No hi
haurà retribució econòmica i el ju-
rat es reserva el dret de deixar
l’espai desert.
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Actuaran al mateix
escenari d’Oques Grasses i
poden enviar la seva
proposta fins al 22 de març



Es convoca un
concurs de grups
locals per tocar
en el concert
de Patum


