
La programació del Petit Kursaal
es posarà en marxa diumenge a
la Sala Gran de l’emblemàtic tea-
tre manresà amb la representació
musical de La Ventafocs, una
producció de Comediants i el Li-
ceu que vol apropar aquesta his-
tòria universal al públic infantil.
L’espectacle, que té una durada
d’una hora i cinc minuts, és reco-
manat a nens i nenes a partir de
sis anys.

Entre les múltiples propostes es-
cèniques que passen pel taller de
Comediants hi ha un interès es-
pecial per portar el gènere operís-
tic als horaris dels infants. La Ven-
tafocs que presenta la popular
companyia aquest cap de setma-
na a Manresa és una nova mira-
da al conte de la noia abnegada i
menyspreada que esdevé prince-
sa després d’un ball a palau. Co-
mediants explica aquesta història
a partir de la música que va com-
pondre Giaochino Rossini per a
La Cenerentola, la seva versió
operística, i amb les lletres en ca-
talà.

Entre la creació del compositor
italià i el referent literari que va fi-
xar Charles Perrault el 1697 es di-
buixa l’espectacle que demà pas-
sat protagonitzaran Albert Casals
(Don Ramiro), Toni Marsol (Dan-
dini), Xavi Fernández (Don Mag-

nífico), Maia Planas (Clorinda),
Anaïs Masllorens (Tisbe), Anna
Tobella (Angelina) i Marta Rosell
(actriu / rateta).

La direcció escènica és de Joan
Font, que explica en la presenta-
ció del muntatge que «‘La Ven-
tafocs’ és una història univer-
sal que ve de molt lluny, ja en
tenim notícia des del temps
dels egipcis, uns 4.000 anys
abans de Crist». Stanislav Ange-
lov es fa càrrec de la direcció mu-
sical, i Albert Romaní és el res-

ponsable de l’adaptació musical.
La Ventafocs es va estrenar el

novembre passat al Gran Teatre
del Liceu de Barcelona –on enca-
ra es continua representant–, un
any després que la mateixa com-
panyia posés en escena l’òpera La
Cenerentola per als adults.
Aquest espectacle infantil, se-
gons va explicar Font aleshores,
es va crear «amb un criteri de
tallar i enganxar, reduint-ne les
repeticions, les parts redun-
dants i guardant la proporció

en la música i en els cantants».
L’elenc es complementa amb el
piano d’Olga Kharitonina i el fa-
got de Pau Santacana. Les entra-
des es poden comprar a les taqui-
lles del Kursaal al preu de 10 eu-
ros, com també al telèfon 93 872
36 36 i a la web kursaal.cat.
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«La Cenerentola», de Gioachino Rossini, adopta una versió apta per als infants amb Comediants

La Ventafocs

EL TIQUET: La Ventafocs es
podrà veure diumenge, a les 6
de la tarda, al Teatre Kursaal
de Manresa. Preu: 10 euros.

ANTONI BOFILL

LA PROGRAMACIÓ

El cicle d’espectacles infan-
tils Petit Kursaal constarà, al
llarg del primer semestre de
l’any, de quatre propostes
per al públic familiar. Totes
tindran com a escenari la
Sala Gran del Teatre Kursaal
de Manresa, amb la col·la-
boració d’Imagina’t i el pa-
trocini de Caixa Manresa.
Després de la representació
de La Ventafocs que es farà
aquest diumenge, la cita se-
güent serà El vestit de l’em-
perador, un musical que
fins fa pocs dies ha estat en
cartell al Teatre Nacional de
Catalunya. L’obra, que es
podrà veure el 26 d’abril, va
adreçada a nens i nenes a
partir de 6 anys.
Del 19 al 22 de maig tindrà
lloc una nova edició de
Cantània, el projecte de
l’Auditori de Barcelona en
què participen nombroses
escoles de la comarca. El tí-
tol de la cantata d’enguany
és Arion i el dofí. El darrer
espectacle de Petit Kursaal
serà RExics, un concert es-
pecial per a nens i nenes en-
tre 1 i 3 anys, el 24 de maig.

Infantil

La princesa inesperada
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