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Escenaris d’Entrada

El pas del temps
arriba a escena 

Tenen entre 65 i 84 anys (els que té la ve-
terana actriu manresana  Paquita Blanch,
que comparteix edat amb Ramon Sala) i no
necessiten anar a «classes de memòria». En
tenen prou amb assajar amb el Grup de Tea-
tre Musical de l’Esplai de la Gent Gran de Na-
varcles i anar de bolos amb els seus muntat-
ges. Per quart any consecutiu, el grup que
dirigeix Jaume Costa exporta a la capital del
Bages l’obra que van estrenar el passat mes
de juny a Navarcles, Vivim pendents del
tmeos. Fer un Kursaal per a un  grup amateur
és un colofó. I la Paquita insisteix, explica
Costa. «Tinc 84 anys i no estic per desapro-
fitar el temps», explica ella. Així que lloguen
la sala i creuen els dits perquè el públic els
acompanyi.

I el pas i la importància del temps és, pre-
cisament, el tema de l’obra, original de Costa.
Un muntatge més «reflexiu» que els ante-
riors però amb el mateix format: «un espec-
tacle musical on tot està lligat i té un perquè:
un text on les cançons l’acompanyen», su-
bratlla el director. Per a ell, «una fantasia, un
muntatge molt rodó». Un rellotge marca el
temps a l’escenari: «és el que determina el
pas del nostre temps, de manera inexora-
ble».  A principi, l’espectador veurà «el temps
de diferents maneres». Després, el temps
canviarà. El senyor Minutaire, que és qui vet-
lla el rellotge, haurà de treballar perquè, en

un moment determinat, les agulles s’atura-
ran i, amb elles, els actors. En Minutaire i els
seus ajudants provaran d’arreglar-lo però
s’equivocaran i tiraran enrere el temps. Els
personatges, vint anys més joves, es trobaran
a la nit de Sant Joan. Per a Costa, que creu
molt «en l’atzar i les coincidències, que et po-
den canviar la vida», Vivim pendents del
temps té un fons «filosòfic, per gratar» que
oscil·la entre l’estreta línia que separa el mo-
rir i el viure però, això sí, recosit amb molt
d’humor «i amb una posada en escena molt
moderna, amb una escenografia i un ves-
tuari molt treballat», subratlla Costa.  I molta
música. Que no falti. Temes del musical
Rent, deNit de Sant Joande Dagoll Dagom,
La força de la vida, original de Paolo Vallesi,
Somos jóvenes, del Duo Dinámico o Ja surt
el sol, l’adaptació del Beatle George Harrison,
Here comes the sun seran algunes de les pe-
ces que els 25 actors i actrius del grup navar-
clí cantaran en playback  a l’escenari. En to-
tal, més d’una vintena. Ep! I a viva veu quan
canten tots junts. L’obra és coral i tothom,
diuen, «té el seu minut de gloria».

Vivim pendents del temps, el catorzè es-
pectacle del grup («ens hem fet tots grans!»,
riu la Paquita), ja s’ha pogut veure en quatre
escenaris i té pendent de viatjar, entre d’al-
tres, a Avinyó i a Moià. Ja assagen el proper,
que estrenaran a Navarcles el setembre i que
serà, diu Costa, un «vodevil total». Es titularà
Música i rínxols i passarà en una perruque-
ria. Ara, tenen tres obres en cartell: Modes i
sastreria Paquita, a ritme de sarsuela; l’es-
pectacle de revista El cuquet de l’escenari i
Vivim pendents del temps. Costa, a més, es-
trenarà el setembre un monòleg al Kursaal,
amb la seva filla, la violoncelista Anna Costa.
No s’avorreixen. De fet, no tenen temps.

SUSANA PAZ MANRESA

El Grup de Teatre Musical de l’Esplai de Gent Gran de
Navarcles porta a Manresa «Vivim pendents del temps»

L’OBRA

«Vivim pendents del temps»

LLOC: Sala Petita del Teatre Kursaal. Passeig Pere III,
35.  Manresa. DIA: diumenge, 17.30 h.ENTRADES: 6 €. Més
informació a www.kursaal.cat i al telèfon (938723636). A
càrrec del Grup de Teatre Musical de l’Esplai de la Gent
Gran de Navarcles.

Els veterans 

Paquita Blanch i Jaume Costa, una de les actrius més veteranes i l’autor i director

S.PAZ

Talent: «especial aptitud intel·lectual,
capacitat natural o adquirida per a certes
coses». Així defineix la paraula l’Institut
d’Estudis Catalants. L’Elena Òrrit (trompeta)
de nou anys i Clara Soler (clarinet) de
quinze, són dues alumnes del Conservatori
Municipal de Música de Manresa que par-
ticipen d’aquesta definició. 

Ahir al Kursaal, Òrrit i Soler van inter-
pretar fragments de la peça que oferiran
als espectadors el dissabte a les 7 de la tar-
da en el marc del concert Joves Talents del
Conservatori a la Sala Petita del Kursaal.
Òrrit va interpretar Chanson de Parceval
de C. H. Joubert, i Soler, Première Sonate
de F. Devienne.

En el concert, que serveix per exhibir les
capacitats artístiques del jove planter del
Conservatori a la ciutat, també hi partici-
paran una vintena d’alumnes més, tots
d’entre 9 i 17 anys. Van ser escollits entre
seixanta estudiants que van obtenir la
qualificació d’excel·lent en el primer tri-
mestre del curs. Aquests joves, en 12 for-
macions musicals, van ser els guanyadors
del concurs intern que va convocar el cen-
tre musical i que es va celebrar el passat 1
d’abril. El concert oferirà un repertori
eclèctic, pensat per a tots els públics. «Serà
un programa amb molta varietat, que tin-

drà un alt interès per a qualsevol especta-
dor», va assenyalar el director del Conser-
vatori, Francesc Guillén. Què n’esperen?.
«Una bona resposta de la gent, que vinguin
a gaudir d’aquests joves talents». Enguany,
és la cinquena edició d’aquesta mostra i
torna després d’un any sense fer-se perquè
va coincidir amb un concert organitzat per
BBVA que aplegava tots els conservatoris
de Catalunya i va tenir Manresa com a seu.
«Vam haver de deixar de banda el concert
de Joves Talents del Conservatori perquè
estàvem molt enfeinats. Però, teníem clar
que ho volíem reprendre i aquí estem, amb
molta il·lusió i a punt per sorprendre el pú-
blic amb el talent d’aquests joves». 

Alumnes participants
Els guanyadors de l’edició d’enguany i que
actuaran dissabte al Kursaal són: Jan Badia
(clarinet), Pere Requena (violoncel), Adrià
Balcells (saxòfon), Adrià Garrido (violí),
Elena Òrrit (trompeta), Júlia Garrido (vio-
loncel), Clara Soler (clarinet) i Biel Pelfort
(trompeta), així com també les formacions
integrades per Mariona Casado (violí), Joa-
na Carrascosa (violí), Toni Massegú (viola)
i Marc Giménez (violoncel); el quartet de
vent format per Fiona Sosa (oboè), Clara
Soler (clarinet), Jordi Séllez (fagot) i Arnau
Plaja (trompa); el duet de trompetes amb
Biel Pelfort i Cesc Badia; i el trio integrat per
Andreu Casals (clarinet), Lluc Rovira (vio-
loncel) i Arnau Balcells (piano). Lluïsa Vin-
yes i Mònica Ramírez faran l’acompanya-
ment al piano. Les entrades tenen un preu
de 8 euros i es poden comprar a les taqui-
lles, per telèfon (938 723 636) i per internet
a www.kursaal.cat.

A.S.P. MANRESA

La Sala Petita del Kursaal acollirà, dissabte a la tarda, la
cinquena edició del concert Joves Talents del Conservatori 

EL CONCERT

Joves talents del Conservatori

LLOC: Sala petita del Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa. DIA: dissabte a les 19 h. ENTRADES: 8 euros. Es
poden comprar a les taquilles, per telèfon (938723636) i
per Internet a www.kursaal.cat

El talent del planter
manresà despunta 

Les joves promeses 
A.S.P.

Elena Òrrit, Clara Soler i Francesc Guillén, ahir a la Sala Petita del Kursaal


