
Podríem parafrasejar Tolstoi i
Anna Karenina, amb el respecte
degut, i apuntar que tots els àpats
s’assemblen, però els de festa ma-
jor són un terrabastall cadascun a
la seva manera. El que aplega el
Pere, l’Aurèlia i la descendència
de fills, joves i néts per Sant Fèlix
del 1999, un xafogós 30 d’agost a
Vilafranca del Penedès, comença
com un altre qualsevol però s’em-

bolica de valent per misèries tan
humanes com l’amor, la solitud i
la cobdícia. La resolució del dinar
escrit i dirigit per Jordi Casanovas
es manifestarà des d’avui i fins
diumenge al Kursaal en la sisena
i darrera parada de la gira inau-
gural d’un espectacle que han pa-
rit els cinc equipaments de la
xarxa  Els Teatres Amics –Vilade-
cans, Sant Cugat, Granollers, Vic
i Manresa– amb l’afegit de la vila
que dóna nom al muntatge. Una
proposta engrescadora que obre
una escletxa en el confús pa-
norama de la producció teatral.

Vilafranca. Un dinar de festa
majorposa el forrellat a la trilogia
de Jordi Casanovas sobre la iden-
titat nostrada, que es va iniciar
amb Una història catalana i des-
prés va continuar amb Pàtria. La
tercera baula de la reflexió del
dramaturg vilafranquí pren cos al
voltant d’una taula el dia gran de
la principal celebració de la capi-
tal de l’Alt Penedès. En Pere, pa-
triarca de la colla, interpretat per
Manel Barceló, té una malaltia
degenerativa i la qüestió de l’he-
rència encén el foc d’un conflicte
de conseqüències imprevisibles
amb la muller (Marta Angelat) i
els tres fills, l’abnegada Cristina
(Lluïsa Castells), la desesperada
Pilar (Àurea Márquez) i l’ambi-
ciós Josep (David Bagés), com a
protagonistes. Testimonis d’ex-
cepció són les respectives pare-

lles –Santi (Manuel Veiga), Albert
(David Vert) i Carmen (Anna Yco-
balzeta)– i els fills dels matrimo-
nis de les germanes, Joana (Geor-
gina Latre) i Eva (Vicky Luengo).
Aliè a l’enrenou, un company
d’universitat de la primera, Ma-
nel (Marc Rius).

Qui encara no tingui una loca-
litat pot aprofitar que avui, Dia
Mundial del Teatre, s’alliberen
entrades a meitat de preu. D’altra
banda, demà, dissabte (19.30 h),
el dramaturg Jordi Casanovas farà
una xerrada als assistents a l’Es-
cola de l’Espectador.
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L’ESPECTACLE

Teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa. Dies: avui i dissabte, a les 21 h;
diumenge, a les 18 h. Entrades. 25 euros.
Venda a taquilles, www.kursaal.cat i 93 872
36 36. Director i autor: Jordi Casanovas.
Intèrprets: Marta Angelat, David Bagés, Manel
Barceló, Lluïsa Castell, Georgina Latre, Vicky
Luengo, Àurea Márquez, Marc Rius, Manuel
Veiga, David Vert i Anna Ycobalzeta.

Chappie

Un país que s’explica en un dinar
El Kursaal de Manresa tanca des d’avui i fins diumenge la gira d’estrena de l’espectacle de Jordi Casanovas sobre

la identitat catalana. «Vilafranca. Un dinar de festa major» és una innovadora coproducció d’Els Teatres Amics



Fotografia de grup dels onze integrants del repartiment juntament amb el director, Jordi Casanovas (dret, al darrere, a l’esquerra), el dia abans de l’estrena a Vilafranca del Penedès

«Vilafranca» tanca la trilogia
que van iniciar «Una història
catalana» i «Pàtria» per
parlar sobre la catalanitat 

EL DIRECTOR
Jordi Casanovas (1978)

Escriptor prolífic, dramaturg
agosarat i activista de l’ofici
teatral, algunes de les peces
més recordades de la darrera
dècada porten la seva firma.
L’autor de la trilogia Wolfens-
tein, Tetris i City/Simcity, per la
qual va obtenir el Premi de la
Crítica de Barcelona i el Serra
d’Or al millor text, va fundar
l’any 2010 la Sala Flyhard al
barri de Sants de la capital ca-
talana, convertida de seguida
en un escenari de referència a
la ciutat. Un home amb ulleres
de pasta i Ruz-Bárcenas són al-
tres títols sorgits de la seva
imaginació que han obtingut
una bona resposta del públic. 


El Kursaal posa avui a la
venda entrades a meitat de
preu coincidint amb el Dia
Mundial del Teatre
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CINEMA
Kenneth Branagh dirigeix la nova
versió Disney del conte de «La
Ventafocs», que arriba avui a les
pantalles.  46

42

Cine Vilafranca
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