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CULTURES 

«El saben aquel que diu...». Així
començarà avui (21 h) el cicle
d’humor del Voilà! Cafè-teatre de
Manresa (Cós, 74). Reugenio es-
trena l’espectacle Inèdits Eugenio,
basat en els acudits que el gran hu-
morista va deixar escrits en les
seves llibretes i que no s’havien ex-
plicat fins ara. Omple cada set-
mana la sala Luz de Gas de Bar-
celona i és organitzat pel fill d’Eu-
genio, Gerard Jofra. El cicle es farà
els dimecres d’octubre. Les cites se-
güents es dediquen a propostes de
la zona: el moianès Quim Vila, el
monologuista manresà Miguel Es-
pejo i una sessió de Micro Obert.
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El Voilà! de Manresa inicia el
cicle d’humor dels dimecres
d’octubre amb Reugenio

Reugenio ja ha actuat al Voilà!

ARXIU/MARTA PICH

Breus
ARXIU/MARTA PICH

L’Escolania de Montserrat ofe-
rirà el divendres 16 d’octubre
(20.30 h) un concert solidari pels
refugiats a la basílica de Santa
Maria del Mar de Barcelona. Amb
els recursos que s’obtinguin, Cà-
ritas de Barcelona oferirà les pri-
meres ajudes bàsiques a les per-
sones que arribin a Catalunya i les
acompanyarà en la seva integra-
ció. Les entrades ja es poden ad-
quirir (www.elcorteingles.es) i cos-
ten 25 o 50 euros.
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L’Escolania cantarà
pels refugiats a
Santa Maria del Mar

MÚSICA

El nou disc de Sopa de Cabra es
titularà Cercles i sortirà a la venda
el novembre. El primer treball
d’estudi del grup dels darrers 15
anys està produït per Josep Thió i
Valen Nieto. Té la col·laboració
de Joana Serrat, Xarim Aresté i
Brossa Quartet, entre d’altres.
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«Cercles», el nou disc
de Sopa de Cabra,
sortirà el novembre

MÚSICA

Les tres actrius de la companyia Divinas, a l’Esplai La Caixa de Manresa

MIREIA ARSO

La Sala Gran del teatre Kursaal
de Manresa es transformarà
aquesta tarda (18 h) en un cafè de
l’època de la postguerra espanyo-
la. Aquesta és la promesa que van
fer les tres actrius de la compa-nyia
Divinas –Carla Móra, Irene Ruiz i
Marta Móra– en la presentació de
l’espectacle Paradís, que va tenir
lloc ahir, a Manresa, a l’esplai d’a-
vis de La Caixa davant d’una tren-
tena d’usuaris. 

Per convèncer el públic, les Di-
vinas van cantar a cappella dues
cançons de l’espectacle: Buen
menú i Francisco Alegre, un dels
pasdobles més coneguts del re-
pertori musical torero. En la pri-
mera tornada de la cançó, un dels
avis, força emocionat, va afegir-se
al trio tot cantant la lletra de la can-

çó. Al final de la interpretació, tot-
hom va ovacionar el conjunt; amb
l’avi inclòs.

La picaresca dels artistes
Paradís conta la història d’una
companyia de teatre de varietats
que perd gairebé tots els seus

membres durant la guerra civil. De
l’elenc, només en sobreviuen dues
cupletistes –la Carmeta i la Rosa,
interpretades per Irene Ruiz i Mar-
ta Móra, respectivament– i dos
músics –el pianista i el clarinetis-
ta, als quals s’afegeix al cap d’un
temps la Purita (Carla Móra), una
noia beata que no coneix el món
de la nit i la faràndula. Els mem-
bres de la companyia viatgen de
poble en poble i actuen en llocs
miserables, i en moltes ocasions
han d’utilitzar mètodes picarescos
per sobreviure. 

«És un muntatge que recupera
les cançons que van marcar la
vida dels que van viure la seva jo-
ventut durant la primera meitat del
segle XX. És un espectacle que vol
fer reviure molts records», va as-
senyalar ahir Ruiz. 
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Les cançons d’una època
La Sala Gran del Kursaal acull aquesta tarda «Paradís», un espectacle

teatral i musical que homenatja les cupletistes de la postguerra 


L’Obra Social La Caixa dóna
suport al cicle per a gent gran

Paradís és el primer espectacle
del cicle per a la gent gran del

Kursaal, que té el suport de l’Obra So-
cial La Caixa. El segon espectacle re-
unirà el proper 2 de desembre a la
Sala Gran els conjunts d’havaneres
Port Bo i Els pescadors de l’Escala. 
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