
Moulin Rouge
es trasllada al
teatre Kursaal
El muntatge «Paris, le spectacle» porta a
Manresa l’ambient dels cabarets parisencs dels
50 i 60 en la 18a edició de la Francophonie

IMATGE PROMOCIONAL

Una escenografia brillant transportarà l’espectador al París de la postguerra
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CUAC!
 Dissabte a les 17.30h. la com-
panyia Txo Titelles presenta
aquest espectacle, recomanat per
nens a partir de 2 anys, amb una
història divertida. l’espectacle
tracta sobre en Cuac, un ànec que
viu tot sol, tranquil i feliç que ha
d’afrontar situacions sorprenents.
Espai de la Plana de l’Om (Man-
resa). Preu: 8€/6€.
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MAMBO

 Avui i demà a les 21 h i diumenge a les 19 h. annabel Castan i
daniel arrebola protagonitzen aquesta comèdia negra d’absurds, on
l’amor de parella ocupa el tema central. l’obra es pregunta «és bonica la
vida que tenim?». Teatre de l’Aurora (Igualada). Preu: 15€/12€.

GUATEQUERO
 Diumenge 19 a les 20h. Gue-
vara presentarà a manresa el seu
nou treball discogràfic Ahora sí.
Oferirà un concert acústic on to-
carà 10 cançons inèdites inspira-
des en la música dels anys 60-70
així com d’anteriors discos. l’estil
musical de Guevara està influen-
ciat per artistes com marisol, rap-
hael, los Brincos, Karina. Sala
Voilà! (Manresa). Preu: 10€.

ALTRES PROPOSTES
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Escenaris d’Entrada

Música

La Francophonie arriba un any
més a Manresa i ho fa amb l’ex-
quisit Paris, le spectacle que aco-
llirà el Kursaal avui a les 9 de la nit.
És un muntatge que rememora el
dolç moment que va viure la
chanson française dels anys de la

postguerra de la dècada dels 50 i
60 i que van contribuir a situar Pa-
rís com a epicentre de la cultura
mundial. 

L’espectacle gira entorn de la
història d’amor de Françoise
(Anne Carrere), una noia que so-
mia en convertir-se en una famo-
sa artista a París. L’obra transporta
el públic en un viatge des de
Montmartre als cabarets sensuals
de París per culminar el trajecte a
l’emblemàtic Moulin Rouge. Les
veus de Carrere, Jules Grison i
Stéphanie Impoco submergiran
l’espectador en un ambient mà-

gic, vibrant, on es recordarà Mau-
ricie Chevalier, Juliette Greco,
Charles Aznavour, Edith Piaf,
Charles Trenet i Yves Montand,
entre d’altres. És un muntatge de
la companyia de Gil Marsalla que
ja va ser present en la commemo-
ració de la Francophonie al Kur-
saal l’any passat amb Piaf! Le spec-
tacle, una funció que va fer la volta
al món amb motiu del centenari
del naixement d’Édith Piaf. 

Aquest espectacle servirà per
celebrar la 18a edició de la Fran-
cophonie a Manresa, un home-
natge a l’herència cultural france-

sa que fa anys que s’ha consolidat
i que ha esdevingut un referent
«per altres localitats catalanes i,
fins i tot, franceses», ressalta la
manresana Anna Rotllan, princi-
pal organitzadora de l’acte i cate-
dràtica de francès.

La Francophonie a Manresa va
néixer a l’institut Lluís de Peguera
amb la representació d’obres de
teatre dels alumnes. «Vam apos-
tar per aquesta celebració i hem
anat creixent mica en mica. Hem
creat una festa que defensa la cul-
tura francesa i que la gent se l’ha
fet seva i ha agafat molta rellevàn-

cia en de la societat manresana»,
explica Rotllan.

La Seu i Notre Dame
Personalitats del món francòfon
estaran a Manresa per gaudir de
l’espectacle. Vindran els cònsols
de França, Suïssa, Malàisia, i un
representant del Quebec. 

L’alcalde de la ciutat, Valentí
Junyeny, els donarà la benvingu-
da pels volts de les 5 de la tarda. I
un guia de la Seu els farà una visita
que compararà l’emblemàtic edi-
fici gòtic de Manresa amb la cate-
dral de Notre Dame.

ALEIX SOLERNOU PUIG MANRESA

TIPUS D’ACTE

«Paris, le spectacle»

Lloc: Kursaal-Sala Gran. Passeig de Pere III, 35
Dia: avui a les 21 h Entrades: 30€/28€. Per a
més informació consulteu la pàgina web
www.kursaal.cat 


