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El Kursaal acollirà avui (20 h) la
gala de presentació de la nova
temporada, que tindrà la partici-
pació d’alguns dels artistes que,
entre gener i juny, actuaran al
mateix Kursaal, al Conservatori i
a la  Plana de l’Om. És el cas del
cantautor solsoní Roger Mas,
amb la presentació del seu últim
disc, Parnàs; l’escola Manresa
Teatre Musical amb el muntatge
Summer Love; l’actriu Diana Roig,
que interpretarà la Rosa del mu-
sical El Petit Príncep; el Ballet de
Catalu-nya, que el gener portarà
el clàssic El Trencanous; el mag
Miquel Brasó, que participarà a la
Nit dels Genis; l’actor Jordi Hervàs
amb Els darrers dies de la Cata-
lunya republicana; i els manre-
sans Lluís Atcher i Olga López,
que actuaran dins del cicle
d’Arrel.  La presentació és gratuïta
i oberta a tothom però cal recollir
invitacions a les taquilles o a
www.kursaal.cat.

A la gala s’intercalaran les des-
cripcions dels espectacles amb
intervencions musicals dels pro-
tagonistes. Cristina Gonzàlez,

responsable del Servei Educatiu i
cap de taquilles, conduirà l’acte;
Lídia de la Cruz, del Galliner, par-
larà de teatre; Ovidi Cobacho, de
música clàssica; i Josep M. Oliva,
coordinador d’El Club de la Can-
çó, farà les explicacions de pop-
folk. També es presentarà el nou
Toc Obert, que permet triar 6 es-

pectacles d’entre 26 per 120 euros.
El dissabte (10 h) es posarà a la

venda el Toc de Teatre (5 obres a
95 euros) a taquilles i www.kur-
saal.cat. El 5 de desembre (18 h)
es podran adquirir les entrades
de tots els espectacles i també el
Toc Obert i el Toc Sala Petita (3 de
8 espectacles a 30 euros).

REDACCIÓ MANRESA

El Kursaal presenta avui a la
nit el proper curs en una gala
Hi participaran artistes com Roger Mas, Diana Roig, Jordi Hervás i MTM
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El cantautor solsoní presentarà disc al Kursaal el dia 23 de març

MOLT HUMOR PER POSAR
EL DIT A LA NAFRA
L’espectacle «Homes» va evidenciar dissabte al Kursaal que
encara hi ha actituds sobre la consideració que es té de les
dones que vénen d’antic i mantenen una trista vigència

HOMES
Direcció: Carol López. Autors: Sergi Bel-
bel i Carol López. Intèrprets: Anna Barra-
china, Agnès Busquets, Alba Florejachs,
Mireia Portas i Glòria Sirvent. Dissabte, 25
de novembre. Teatre Kursaal. Manresa.

Públic habitual i no habitual
del Kursaal va assistir dis-
sabte a la nit a la funció de

l’espectacle Homes, una comèdia
musical inspirada en el fenomen
teatral de títol homònim que, amb
la companyia T de Teatre al cap-
davant, va revolucionar els esce-
naris l’any 1994. La revisió feta per
Sergi Belbel i Carol López desgra-
na, analitza i humoritza els uni-
versos masculins i femenins i les
seves àrees de sinergia i connexió,
tot plegat amenitzat per les can-
çons sempre eficaces del prolífic
Marc Parrot.

Humor, molt humor, a vegades
corrosiu, tenyeix aquest diverti-
ment sense més pretensió que la
d’entretenir i en què l’autèntica
eficàcia del muntatge radica en
la força, el bon fer i la bona entesa
de les cinc intèrprets. Destaca
l’absoluta vis còmica de totes elles,
amb una especial menció per a
Alba Florejachs. 

Històries i reflexions d’homes
interpretades per actrius, situa-
cions masculines i femenines pas-
sades pel sedàs, si es permet, de
l’humor més franc, amb puntes
d’irreverència. I un petit repàs
històric que anomena algunes
perles al llarg de la història: opi-
nions i cites sobre la dona, algunes
enllà en el temps però d’altres
molt recents, massa, per no des-
velar alguna expressió de desa-
provació per part del públic as-
sistent.

Els espectadors es van mostrar
ben disposats a participar acti-
vament en el desenvolupament i
requeriments del muntatge, aco-
miadat amb una llarga i sonora
ovació.

TEATRE CRÍTICA

Assumpta Pérez

El teatre Conservatori acollirà
dissabte (21 h) el musical Dolça
Illa, escrit i musicat per la jove
manresana Mel·lina Illa, exalum-
na de l’unstitut Lluís de Peguera,
que el va crear com a projecte del
seu treball de recerca, el curs ante-
rior. Ahir es presentava una pro-
posta que servirà per recaptar fons

per al Servei d'Acompanyament
en el Dol de la Catalunya Central.
El musical s'emmarca també en
els actes commemoratius del 90è
aniversari del Peguera i el repre-
sentaran sis actors, una quinzena
de joves del Conservatori i, en el
cor, una vuitantena d’alumnes de
primer d’ESO de l’institut. El preu
de les entrades és de 12 euros.
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El Servei d’Acompanyament
en el Dol estrena un musical
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Promotors i alumnes de primer d’ESO del Peguera. Els nois i noies van cantar ahir dos temes del musical


