
ls records poden ser
traïdors i la mítica
pel·lícula protagonit-
zada per John Travol-

ta i Olivia Newton-John té una
ombra molt allargada. Grease, el
musical va estrenar-se dijous al tea-
tre Kursaal de Manresa amb les en-
trades exhaurides i més de 4.700
localitats venudes en el global de
les set funcions programades fins
diumenge. Un bon auguri... que es
va aigualir amb un muntatge que,
tot i els esforços dels intèrprets (es-
pecialment motivats els bagencs
Dídac Flores i Núria Singla pel fet
de jugar a casa), només va acon-
seguir arrencar que el públic pi-
qués de mans en moments pun-
tuals que coincidien amb els temes
més coneguts i marxosos: Greased
Lightn’ (un lluïment per a Albert
Martínez, que interpreta l’adoles-
cent  Kenickie presumeix de cot-
xe al garatge), Soy el ritmo (a la qual
dóna potència de veu José Antonio
Moreno, en el paper del locutor
Vince Fontaine,  durant la com-
petició de ball a l’institut) i, ja cap
al final, Tú serás para mí (quan
Sandy sedueix Danny amb el can-

vi d’imatge) i Unidos siempre (un
cant al tot acaba bé i que inclou els
enganxosos versos de karaoke ca-
solà: «Boogy, boogy, boogy, shoo-
bup, shoobup. Chen chen, chan-
gity, chen shoobup»). Un pobre ba-
gatge després de dues hores i mit-
ja d’espectacle.

I, tot i així, el públic va marxar
content i es va avenir a posar-se
dret quan els artistes els ho van de-
manar en ple comiat, quan sona-
va un remix d’aquestes mateixes
cançons que havien esquitxat de
moments distesos l’arxiconegu-
da història d’una parella nascuda

d’un amor d’estiu i que, de sor-
presa, es retroba a l’institut. Els ar-
tistes, que destaquen més com a
ballarins i cantants que com a ac-
tors (Edurne, la cap de cartell, va
pecar de freda), van passejar-se en-
tre el públic per xocar mans i re-
partir bon rotllo, i va acabar la

banda en solitari produint-se un
fugaç instant d’èxtasi que havia
mancat prèviament. El film del
1978 aporta massa pressió a un
muntatge que proporciona entre-
teniments com comptar els cops
que ensenya el cul un trincaire, l’o-
lotí David Moreno.
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El record d’una
pel·lícula mítica fa
massa ombra al
musical «Grease»

LA VERSIÓ DE COCO COMÍN I MANU GUIX Dos artis-
tes locals: la navarclina Núria Singla, en primer terme al mig
de la foto, i el cardoní Dídac Flores, al seu darrere. Par-
ticipants de la mostra de coreografies organitzada pel
Kursaal que ahir van poder veure les interioritats del mun-
tatge. Els protagonistes de dijous, Víctor Gómez i Edurne3
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El cant i el ball s’imposen a la part actoral en
el muntatge que oferirà set funcions al Kursaal
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Públic cardoní per Dídac Flo-
res, que fa el paper de Doo-

dy. I públic de Navarcles per la ba-
llarina Núria Singla, que s’ha estre-
nat al teatre Kursaal de Manresa
(tampoc hi havia assistit com a pú-
blic) amb un espectacle en la qual
participa des del principi, el 2011.
Ja havia participat en una anterior
producció de Grease, fent dues
temporades a Madrid i una minigi-
ra. «Tinc el musical ben apamat»,
diu. Li fan especial il·lusió les fun-
cions manresanes: com Flores,
també ha demanat actuar a les set
i, a més, aprofita per estar-se a Na-
varcles, amb els pares, «que em
mimen molt». Sí que la seguia pú-
blic de la comarca quan feia ball de
saló, però «no m’havia vist gaire
gent fent teatre musical».
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Núria Singla, una
ballarina de Navarcles 

La quitxalla i el jovent d’Iguala-
da van ser els protagonistes del pri-
mer tast de La Mostra, ahir. Prop de
1.900 estudiants van presenciar els
espectacles, adreçats en bona part
als alumnes dels diferents cen-
tres educatius de la capital ano-
ienca. La plaça de l’Ajuntament es
va quedar petita al matí per acollir
l’espectacle Balla, canta i riu! de la
companyia empordanesa El pot
petit. Va ser un de les representa-

cions més vistes de la jornada. I és
que un total de 900 estudiants
van presenciar aquesta història
sobre dos personatges que surten
del Pot Petit i que viatgen tot tro-
bant curiosos personatges. 

Entre els onze grups teatrals
que van  participar ahir a la fira
d’espectacles per a tots els pú-
blics, se’n va poder veure un de la
Catalunya central. La Companyia
Els Peus de Porc, del Solsonès, va
escollir el certamen igualadí per es-
trenar el muntatge A taula!, que es
va representar a l’Escorxador. Una
història en què els més petits van
poder gaudir de les peripècies
d’un ogre que té molta gana i rep
la visita inesperada d’un nen fa-
molenc que busca aixopluc. L’ogre

es debat entre si cruspir-se’l o no.  
Però La Mostra d’Igualada, que

ha arribat a la 24a edició, va més
enllà d’entretenir el públic. Tam-
bé és un aparador per a les com-
panyies i els programadors d’es-
pectacles infantils. Un certamen en
el que es pot prendre la tempera-
tura de la situació que viuen els
grups que es dediquen a repre-
sentar teatre per als més petits. En
aquest sentit, les companyies que
hi participen veuen La Mostra
com a una oportunitat per atrau-
re els programadors, però sent
conscients del moment complicat
que travessen les arts escèniques
en general. A part dels espectacles,
hi tenen lloc xerrades i activitats
per als professionals del sector. 
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Un dels espectacles més
vistos va ser «Balla, canta i
riu!», que va reunir 900 nens
a la plaça de l’Ajuntament



Prop de 1.900 alumnes igualadins
protagonitzen el primer dia de La Mostra

La clàssica història de Pinotxo en una funció de La Mostra d’ahir

LA MOSTRA


