
 

 

 
 
Benvolguts pares, 
Benvolgudes mares, 
 
 
Ens adrecem a vosaltres des del teatre Kursaal de Manresa, amb l’objectiu d’informar-vos que 
durant el primer cap de setmana d’octubre es representarà al teatet Kursaal la comèdia ‘Un 
Déu salvatge’ de Yasmina Reza; un muntatge que estem convençuts que us farà passar una 
bona estona al teatre. Serà en 3 sessions, dissabte 2 d’octubre a les 6 de la tarda i a ¼ d’11 ,i 
diumenge 3 d’octubre, a les 6 de la tarda.  
 
Per què hem pensat en vosaltres? Perquè la història va de dues parelles que es troben per 
parlar dels seus fills, que s’han barallat al pati de l’escola... Un punt de partida d’una història 
que potser us és familiar, o potser no... però en tot cas, és una obra de teatre que va més 
enllà d’aquest pretext, que parla de la hipocresia, de les convencions socials, de la falta de 
respecte... Però per sobre de tot, ‘Un Déu salvatge’ és una comèdia excel·lent.  
 
Per això us proposem un joc: animeu-vos a venir a veure aquesta comèdia amb uns altres 
pares de l’escola i cada entrada només us costarà 15 euros (el preu és de 25€). Només caldrà 
que imprimiu aquesta carta i la presenteu a la taquilla quan compreu les entrades. 
 
D’altra banda, aquest primer cap de setmana d’octubre, i en les funcions de tarda d’’Un Déu 
salvatge’ estrenarem l’ESPAI PETIT KURSAAL. Es tracta d’una proposta lúdica i educativa 
que ofereix el teatre a nens i nenes a partir de 3 anys, que en podran gaudir, mentre els seus 
pares assiteixen a un espectacle del Kursaal.  Per fer utilitzar aquest servei, només cal fer la 
inscripció a les taquilles del teatre. 
 
Agraïm per endavant la vostra col·laboració i us animem a venir al Kursaal, a vosaltres, i 
també als vostres fills, per descobrir plegats les propostes escèniques més diverses. 
 
 
Cordialment,  
 
 
 El Galliner - Kursaal 
 
 
Manresa, setembre de 2010 

 

Un Deú salvatge 

 
Amb Ramon Madaula, Vicenta Ndongo, Roser 
Camí i Òscar Rabadan 
 
DISSABTE, 2 d’octubre a les 18 h i a les 22:15 h 
DIUMENGE, 3 d’octubre a les 18 h 
 
Més informació a www.kursaal.cat 


