
El musical infantil La màgia dels
Ki-kids arriba aquest diumenge
al Kursaal en el marc de la progra-
mació infantil del teatre. Amb di-
recció d’Àngel Llàcer, la funció té
un vessant lúdic però també una
voluntat didàctica. L’espectacle es
desenvolupa en anglès i català
i està pensat per a nens i nenes a
partir dels tres anys.

Els Ki-kids són els personatges
d’una sèrie de dibuixos animats,
una col·lecció interactiva de
DVD, CD, llibres i jocs, i cada epi-
sodi és dedicat a un ofici. Àngel
Llàcer va escriure el musical ac-
ceptant l’encàrrec de Roser Pujol,
una professional de la gestió em-
presarial que va ser la fundadora
de la iniciativa i encapçala Essen-
tial Minds, una companyia dedi-
cada a produir programes educa-
tius per a nens de 0 a 5 anys.

Llàcer és un reconegut pedagog
en el camp de l’art dramàtic, amb
una àmplia experiència tant en el
teatre com en la televisió. El seu
nom es va fer popular arran de la
participació en el programa Ope-
ración Triunfo.

En l’espectacle, els Ki-kids han
de preparar un sopar molt espe-
cial per al rei d’Orient. Però Kio i
Kia estan molt preocupats perquè
la seva amiga Pekas està estra-
nya, trista, distant. Per això van a

la ludoteca a veure Míster K
perquè els ajudi. «Quan Roser
Pujol em va proposar escriure i
dirigir un musical per a nens
amb els personatges dels Ki-
kids vaig pensar que no en se-
ria capaç», explica Llàcer en la
presentació de l’obra. «Però
quan m’hi vaig posar, vaig
comprendre que només m’ha-
via de treure la cuirassa que
portem a sobre tots els adults».

Els actors del muntatge són Ro-
bert González, en el paper de Kio;
Nerea de Miguel com a Kia; Mi-
reia Piferrer fent de Pekas; Gui-
llem Albà representant els Oficis;

Jaime Puerta com a Kukie; i Jordi
Inglada és Mister K. Juan Carlos
Martel és ajudant de direcció;
Anna Guix, la productora execu-
tiva; Òscar Larios, el responsable
musical; i la mateixa Roser Pujol,
l’autora de les lletres.

Es poden comprar entrades al
preu de 10 euros, tant a les taqui-

lles com per Internet i telèfon. La
funció té una durada d’una hora
i vint minuts.

Toni Mata i Riu

«La màgia dels Ki-kids» és un musical adreçat als nens i nenes a partir dels tres anys

La màgia dels
Ki-kids

EL TIQUET: La màgia dels
Ki-kids, diumenge a les 6 de la
tarda al teatre Kursaal de
Manresa. Preu: 10 euros.

DE LA ORDEN

EL PROJECTE
Ki-kids va néixer el 2003
gràcies a Roser Pujol, una
mare preocupada per la for-
mació dels seus fills i, en ge-
neral, dels nens i les nenes.
L’interès per formar perso-
nes en els valors de l’amis-
tat, el respecte i la solidaritat
la va dur a crear aquests
personatges que els menuts
poden conèixer a través de
discos, pel·lícules, llibres i
jocs, combinant el joc amb
l’aprenenatge. Pujol va
crear Essential Minds, una
companyia pionera al mer-
cat estatal en l’àmbit de
l’entreteniment educatiu
audiovisual. Els seus objec-
tius es resumeixen en tres
aspectes: fomentar la vi-
vència de les emocions, in-
teractuar amb el medi en
companyia dels pares i els
educados i fer feliços els pe-
tits de la casa. Tal com expli-
ca Roser Pujol, «’La màgia
dels Ki-kids és un bonic
tribut a l’amistat, a la mà-
gia de l’amistat entre per-
sones que, sense parlar
la mateixa llengua, s’en-
tenen».

Infantil

Fomentant els valors
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1 h de pàrquing gratuït. C/ Mossèn Serapi Ferrer, 41 

Menú  mexicà per a grups  a partir de 26 €

LUPI´S MEXICAN GRILL & SPORTS CANTINA
MENÚ D’EMPRESA

PRIMER PLAT

(PER ESCOLLIR)

AMANIDA DE RAP ALLAGOSTAT

SALTAT DE BOLETS AMB 

ENCENALLS D’IBÈRIC I 

ESCAMARLANS

TAGLIOLINI AMB SALSA 

DE MANGO I VIEIRES

SEGON PLAT

(PER ESCOLLIR)

LLUÇ FRESC AMB SALSA VERDA

ENTRECOT A LA BRASA 

AMB ARRÒS DE CEPS

BACALLÀ GRATINAT AMB 

MUSSOLINA DE CODONY I 

CRUIXENT D’ESPÀRRECS I MONIATO

POSTRES

GELAT DE PISTATXO

SUFLÉ DE XOCOLATA

“MANTECADO FRITO”

Viña Sylvia DO Penedès, 

EspeltVailet DO Empordà,  

Lambrusco i/o sangria 

(1 ampolla per cada 4 persones)

Aigua, cafè/infusió inclòs 

(no cigalons/trifàsics) 

28 € PER PERSONA


