
››CULTURES Teatre. El TNC estrena aquest
divendres «Rey Lear», el
clàssic de Shakespeare, sota
la direcció de Gerardo Vera i
la interpretació principal
d’Alfredo Alcón

Teatre. El text teatral de
Lluïsa Cunillé «Après moi, le
déluge», ha rebut el Premi
Lletra d’Or 2008 al millor llibre
en llengua catalana publicat
durant el 2007

Una exposició
mostra els espais
industrials en
desús de Manresa

L’exposició fotogràfica sota
el títol L’estètica de la desindus-
trialització, que es podrà visi-
tar fins al 13 de juny a l’Escola
d’Art de Manresa, mostra una
selecció d’imatges de fàbri-
ques i espais industrials en des-
ús de Manresa, elaborades al
llarg de les dècades dels anys
setanta i vuitanta.

La mostra ha estat organitza-
da en el marc del programa
Manresa, ciutat i fàbrica, del ci-
cle «Visuals». Recull una tria
de fotografies captades per
Joan Segon, Enric Casas i Àn-
gels Arrufat en un moment de
canvi del cicle econòmic que
va comportar el tancament i
l’abandonament de moltes fà-
briques, que formaven part del
paisatge urbà de la ciutat.

L’exposició es va inaugurar
dimecres i es pot visitar de di-
lluns a dijous de 9 del matí a 1
del migdia i de 4 de la tarda a 9
del vespre. Els divendres, de 9
del matí a 1 del migdia i de 4 a 8
de la tarda. El cicle «Visuals» té
l’objectiu d’apropar el món au-
diovisual als ciutadans i engua-
ny gira al voltant de La relació
entre la ciutat i el món fabril.

FOTOGRAFIA

La Comissió Innocentada de l’A-
grupació Cultural del Bages, en-
carregada d’organitzar la repre-
sentació de la Innocentada de
Manresa, ha obert, per segon any
consecutiu, la convocatòria del
segon concurs de guions per a l’o-
bra que es representarà el gener
de 2010 a la capital del Bages. El
termini per presentar els textos fi-
nalitzarà el 31 d’octubre d’aquest
any, i el jurat, encara per determi-
nar, farà públic el seu veredicte
durant el mes de desembre d’a-
quest 2008.

L’autor de l’obra guanyadora
rebrà un premi de 1.500 euros i
una segona obra serà premiada
amb un accèssit de 800 euros. Les
bases del concurs es poden obte-
nir a la seu de l’Agrupació Cultu-
ral del Bages, a l’Oficina d’Infor-
mació de l’Ajuntament de Manre-
sa, a la biblioteca del Casino, al
teatre Kursaal, a les llibreries Par-
cir i Abacus o bé a la web
www.agrupacioculturalbages.org.
Les obres han de parlar de temes
relacionats amb Manresa des
d’un punt de vista humorístic i
amb una certa ironia, una línia es-
tilística que va encetar l’impulsor
de la representació, Agustí Soler i
Mas, el 1957, quan se’n va fer la
primera representació.

Joan Puiggrós, membre i vocal
de la comissió organitzadora, ex-
plica que «la idea del concurs va
sorgir en veure que a Navarcles fe-
ien una cosa similar». La partici-

pació va ser baixa però suficient.
Amb quatre guions presentats, el
jurat va seleccionar l’obra de Jau-
me Costa, que es representarà el
proper gener de 2009. El jurat va
ser format per persones comple-
tament independents de la comis-
sió, amb representants de l’Ajun-
tament de Manresa i del món del
teatre, i els guions van ser llegits

sense saber-ne l’autoria, per asse-
gurar la imparcialitat. La Comis-
sió Innocentada paga els premis
en concepte de drets d’autoria
per poder disposar de l’obra en
qualsevol moment. Puiggrós va-
lora el primer concurs d’una ma-
nera «molt positiva» i remarca que
«l’únic problema va ser que vam
donar massa poc temps perquè la

gent pogués escriure i presentar les
obres», fet que han millorat en
aquesta segona edició. 

Pel que fa la participació, l’orga-
nització no sap quantes obres es
poden arribar a presentar, però
asseguren que «intentarem fer-ne
molta difusió perquè hi hagi moltes
propostes, estarem molt contents si
arribem a les 10».

ANDREU OLIVÉ

Un moment de la representació de la Innocentada del 2008 

La Innocentada busca més participació
en la segona edició del concurs de guions

TEATRE

MARC HERNÁNDEZ
Manresa
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Amb estil
propi i un gran
repartiment

L’estil propi de la Inno-
centada de Manresa, repre-
sentada cada mes de gener,
va ser promogut pel seu im-
pulsor, Agustí Soler i Mas,
que va ser guionista de 42
de les 51 representacions
que s’han fet des del 1957.
L’obra de teatre és amateur
i inclou balls de diferents es-
tils, en els quals participen
diverses entitats manresa-
nes. En l’última edició hi
van participar unes 200 per-
sones entre actors, actrius,
cos de dansa, figurants i
equip tècnic. Joan Puiggrós
ha avançat que la pròxima
Innocentada del 2009 trac-
tarà el tema de la immigra-
ció a la ciutat.

LA TORNA

La revista Cadí
Pedraforca surt
avui a la venda

El quart número de la revista
Cadí-Pedraforca, que dedica
un monogràfic al contraban, es
posa avui a la venda. La zona
fronterera amb Andorra ha
vist com una oportunitat l’acti-
vitat contrabandística, que, di-
uen, es resisteix a morir, i hi ha
estat una activitat econòmica
des de fa molt anys.

Dues projeccions
del Festival de
Cine de Muntanya

L’obra social Caixa Sabadell
projecta el 25 de maig a les 8
del vespre al Teatre Comarcal
de Solsona, i el 12 de juny a les
9 del vespre al Centre Tecnolò-
gic de Manresa, els dos films
premiats al 25è Festival de Ci-
nema de Muntanya de Torelló.
Els films són l’alemany Searc-
hing for the Coast Wolves i el
francès La montagne perdue.
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ESCENA

Inventari, l’última producció del
manresà Marcel Gros, és l’espec-
tacle més ben valorat pel públic
de la 19a edició de la Fira de Tea-
tre Infantil i Juvenil d’Igualada.
Així ho van confirmar ahir els or-
ganitzadors de la mostra després
de comptar els 3.388 vots emesos
pels espectadors des de dimecres
fins diumenge. L’any passat, el gu-
ardó, dotat en 3.000 euros, va re-
caure en Secrets, del mag Lari.

Inventari ha tingut una puntua-
ció mitjana de 9.04 sobre 10. En
segon lloc es troba Sherlock Hol-
mes i el club dels pèl-rojos (teatre

musical), de Lazzigags, amb 8.9, i
en tercera posició, Contencinc
(teatre i contes), de la companyia
Anna Roca, amb 8.55 punts. Tant
les funcions de Marcel Gros com
les d’Anna Roca eren d’estrena.  

En declaracions a aquest diari,
Marcel Gros va explicar ahir que
«mai no actues buscant el guardó,
però si et premien és un al·licient
indubtable que t’ajuda a continuar
endavant». Segons el clown, el
premi li ha arribat en un moment
molt adequat: «dubtava si anava
bé o no, però sembla que sí, oi?»..
Sobre el nou espectacle, Gros
considera que «hi ha molts mun-
tatges que estèticament són perfec-
tes, però hi falta el factor humà, i
‘Inventari’ el té; té el llenguatge del
pallasso, que és connectar directa-
ment amb el públic, i té un missatge
de positivisme». 

Marcel Gros obté el premi al millor
espectacle de la Fira d’Igualada
ANNA C. CATALÀ/Igualada

Òmnium fa una
sortida a Morella
per visitar els
llocs de Jaume I

L’associació Òmnium Cultu-
ral del Bages, en el marc de la
commemoració del vuitè cen-
tenari del naixement de Jaume
I, organitza el diumenge 8 de
juny una visita guiada pels
llocs més representatius de la
ciutat de Morella (Els Ports).
La ciutat manté viva la memò-
ria del rei a través de la mura-
lla, els carrers medievals i la
basílica de Santa Maria la Ma-
jor, entre altres. El període
d’inscripció per a l’excursió
s’acaba avui. El preu és de 53
euros. Per a més informació, a
Òmnium (93 872 63 21).

ENTITATS

«Mai no actues
buscant el guardó, però
si et premien és un
al·licient que t’ajuda a
tirar endavant»


