
Tota una llegenda del rock com
és el cantant i guitarrista Elliot
Murphy, actua aquesta nit a La Ge-
neral de Berga amb gairebé totes
les entrades venudes. A principi
d’abril, en només deu dies es van
exhaurir les quatre-centes entra-
des que es van posar a disposició
del públic, tot i que es va reservar
un paquet de cinquanta locali-
tats que es començaran a vendre
a les taquilles del local a partir de
dues hores abans de l’inici del
concert, previst per a les ,h.

La presència de Murphy a la ca-

pital berguedana té molt a veure
amb la passió del pastisser Albert
Dorna per Bruce Springsteen. En
ocasió d’una visita a Barcelona,
Dorna va fer arribar al Boss una
mona de xocolata amb la seva
imatge de  kg de pes i . m d’al-
çada, i va tenir l’ocasió de conèixer
Murphy, amic de Springsteen. La
bona sintonia que es va produir
entre el cantant nord-americà i
Dorna va propiciar que el pastis-
ser li proposés la possibilitat de fer
un concert, que el destacat gui-
tarrista no va dubtar a acceptar
sempre que hi hagués manera de

quadrar les agendes. La data d’a-
vui, a més, és rellevant per a Ber-
ga: demà surt el tabal que anuncia
la celebració de les festes de Cor-
pus i la ciutat comença a respirar
l’ambient de la imminent Patum.

Elliot Murphy va néixer el 
a Long Island (Nova York), tot i que
actualment viu a París. La seva pro-
lífica trajectòria artística inclou
una trentena de discos i l’admira-
ció que senten per ell artistes de la
talla de Tom Petty, Elvis Costello i
Lou Reed. Murphy també destaca
per les seves creacions en el camp
de la literatura.
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Elliot Murphy actua avui a Berga amb
cinquanta entrades més a la venda

El Kursaal recuperarà aquesta
propera festa major un dels gène-
res escènics que més fortuna va co-
nèixer en la primera etapa del
teatre, la revista. L’equipament
manresà hostatjarà l’espectacle
La Habana de noche el dilluns 
d’agost, a partir de les  de la tar-
da, en el que serà la darrera pro-
posta d’una programació que pre-
veu representacions teatrals per a
tots els públics.

Després d’haver apostat amb
gran èxit de públic per les funcions
de gèneres com la dansa, l’òpera i
la música clàssica, el Galliner pro-
posa per a aquest estiu la revifalla
de la revista. La Habana de noche
és un muntatge de la companyia
del ballarí i coreògraf Santiago Al-
fonso, premi nacional de dansa a
Cuba l’any , que es va estrenar
el  de febrer del , curiosa-
ment la mateixa setmana que el
Kursaal vivia la seva multitudinà-
ria reinaguració.

El Toc de Festa Major s’enceta-
rà el dijous  d’agost amb la ter-
cera edició del Cabaret de casa,
una iniciativa adreçada a donar a
conèixer propostes de creadors
bagencs. L’endemà divendres, dia
, serà dedicat al públic infantil
amb l’escenificació de Reprís, un
espectacle de la companyia Teatre

Mòbil que es va estrenar en la
darrera edició de la Mostra d’I-
gualada. Organitza’t, juntament
amb Imagina’t, aquest muntatge
inclòs en la programació del Petit
Kursaal, també servirà perquè el
grup celebri els seus vint-i-cinc
anys de vida amb el públic man-
resà. Teatre Mòbil és format pels
actors Marc Fonts, Jordi Girabal i
Atilà Puig.

Els dies  i  d’agost, l’escenari

del Kursaal s’ocuparà amb l’obra El
joc dels idiotes, que protagonitzen
Joan Pera i Lloll Bertran. Dos noms
clàssics del teatre català que l’any
passat ja van ser al Kursaal com a
principals intèrprets de la comèdia
Òscar. Una maleta, dues maletes,
tres maletes. Pera i Bertran seran
avui al migdia a l’ExpoBages per
presentar aquestes funcions. El
joc dels idiotes explica la història
d’un cambrer a qui adjudiquen

una nòvia fictícia per tal que un
empresari famós, amant de la
noia, pugui salvar el seu matri-
moni. Les entrades es posen avui
a la venda, i se’n podran comprar
als llocs habituals i a l’ExpoBages.
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El Kursaal programa un espectacle de
revista per a la propera festa major

El muntatge cubà La Habana de noche es podrà veure el 31 d’agost al teatre manresà�

El nord-americà Elliot Murphy
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Una imatge de l’espectacle La Habana de noche
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El Cabaret de casa, promogut
per Kinoa Espectacles de la

mà del manresà Oriol Garriga, arri-
ba a la tercera edició. Creat espe-
cialment per la Festa Major de
Manresa, el muntatge vol ser un re-
flex de la «creativitat dels joves ar-
tistes bagencs». Una aparador, ex-
plica Garriga, on «qualsevol disci-
plina té cabuda: circ, teatre, músi-
ca, dansa....». Les propostes (es de-
mana un espectacle d’uns 5 mi-
nuts de durada) s’han d’enviar fins
al 18 de juny a Kinoa Espectacles
(c/ Pica d’Estats, 30) de Sant Frui-
tós de Bages (08272). De la tria en
sortiran 6, la meitat que l’any pas-
sat, en un intent, diu Garriga, «d’a-
gilitzar i fer prevaler, sobretot, la
qualitat». Entre les propostes de
futur hi ha la intenció de fer, expli-
ca Garriga, «un Cabaret de casa
però adreçat a la gent gran».

�

El Cabaret de casa
busca espectacles

Breus

L’escola de teatre Entre el cel i la
terra, de Manresa, mostra avui el
treball realitzat durant el curs en
una vetllada que tindrà lloc al
Teatre Conservatori a partir de les
 de la tarda, amb entrada gratu-
ïta. La sessió començarà amb el
grup d’acrobàcia i continuarà amb
Cal Fotògraf (- anys), Amanida
de teatre (-), tocs de claqué,
Metro (grup júnior) i Chicago
(grup adults).
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Mostra de final de curs
d’Entre el cel i la terra 

ESCENA

L’Estenedor Teatre oferirà avui,
a partir de les  de la tarda al tea-
tre Guiu de la Seu d’Urgell, una
funció de l’espectacle Petons, adre-
çat al públic familiar. El preu de
l’entrada és de  euros. L’Estenedor
és una companyia amb tres dèca-
des de vida que sempre s’ha des-
tacat en el camp de les titelles. Da-
vid Laín en va ser el fundador i
continua sent-ne l’ànima.
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L’Estenedor porta
«Petons» a la Seu

ESCENA

Santi Arisa estrena avui el con-
cert poètico-musical Taverna de
Poetes III, a partir de les  de la nit
a la plaça del Rei de Barcelona. El
recital inclourà poemes d’autors
com Josep Maria Fonollosa, Sal-
vador Espriu, Josep Carner, Vi-
cent Andrés Estellés, Ferran Anell,
Pere IV, Miquel Martí i Pol, Jordi
Jané, Salvador Perarnau i Enric
Casasses, entre d’altres, musicats
per l’artista bagenc.
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Santi Arisa presenta
«Taverna de poetes»
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promoció especi

promoció especial
promoció especial

Entrepà + beguda + bufanda del Barça = 5
euros

PROMOCIÓ ESPECIAL 
DURANT LA FINAL DE LA CHAMPIONS  


