
TEATRE

La Beckett porta a Barcelona
l’obra premiada d’Esteve Soler

El text teatral del dramaturg
manresà Esteve Soler Contra el
progrés, que va obtenir un premi
en el darrer festival de Berlín,
s’estrenarà el proper 5 de febrer a
la Sala Beckett de Barcelona. El
muntatge que ha fet la companyia
Teatre al detall, amb direcció del
santvicentí Joan Maria Segura,
s’estarà a l’espai del barri de Grà-
cia fins a l’1 de març, cada dia de
dimecres a diumenge, amb les
úniques excepcions de les dues
actuacions de la Sala Petita del
teatre Kursaal de Manresa dels
dies 19 i 20 de febrer.

Contra el progrés va ser un dels
textos triomfadors del certamen
berlinès el mes de maig passat, i el
premi per a Soler va ser la prome-
sa de l’estrena de l’obra al Bayeri-
sches Staasschauspiel de Munic.
El proper mes de maig, en data
encara per determinar, l’autor
manresà, col·laborador de cinema
de Regió7, viatjarà a la capital ba-
varesa amb la satisfacció per as-
sistir a l’estrena alemanya i amb
la tranquil·litat que la seva dra-
matúrgia ja s’haurà representat
en nombroses ocasions a Catalu-
nya. A hores d’ara, i gràcies a la
incorporació de Teatre de Guerri-
lla en tasques de producció
executiva, ja hi ha contractades
mitja dotzena d’actuacions arreu
de Catalunya al marge de l’estada
a la Beckett i a Manresa.

Després de ser elogiat a Berlín,
Soler va moure el text pels am-
bients teatrals de la capital catala-
na. Xavi Idáñez i Txell Botey, de
Teatre al detall, es van interessar
per portar-lo a escena i, amb Dani
Arrebola, seran els tres intèrprets
del muntatge. Contra el progrés
proposa set escenes que, a tall de
petites obres, mostren set mo-
ments estranys i, alhora, propers.

Amb un barreja d’horror i comè-
dia, l’obra parla del progrés que
no avança i que menysprea la na-
tura. Toni Casares, director de la
Sala Beckett, un dels principals
escenaris del teatre de petit for-
mat de la capital catalana, va mos-
trar el seu desig de programar l’o-
bra i, d’aquesta manera, Contra el
progrés es podrà veure a la ciutat
molt abans del que els seus res-
ponsables creien que seria possi-

ble. La resta de l’equip és format
per Fortià Coromina com a esce-
nògraf i Jordi Llongueras en la
il·luminació.

Viola Hasselberg, directora del
Teatre Freiburg (Alemanya), va
ser una de les components del ju-
rat que va seleccionar l’obra d’Es-
teve Soler com a finalista d’entre

els 646 textos provinent d’arreu
del continent, i ha escrit que «les
set estranyes escenes del text són
com petits retrats en miniatura
amb un contingut enormement
pertorbador que esclata enmig d’u-
na situació quotidiana». I afegeix:
«un recull d’enginys ple d’imatges
contundents que empenta els límits
de la realitat més lluny a cada nova
escena, aproximant-se amb una
subtilesa irònica al concepte de
progrés. A qui pertany el progrés
que tenim? A qui beneficia? Exis-
teix realment? És un triomf per a la
humanitat? Ens farà millorar o
caldria aturar-lo?». En paraules
de Hasselberg, «el to de ‘Contra el
progrés’ és lacònic fins a l’extrem,
i ens proporciona un intel·ligent i
maliciós pronòstic d’allò que estem
a punt de trobar-nos en girar la
cantonada». 

Contra el progrés es representa-
rà a la Sala Beckett de dimecres a
dissabte a les 10 de la nit i els
diumenges a les 7 de la tarda. Les
entrades es podran comprar al
preu de 16 euros al Telentrada de
Caixa de Catalunya i des de dues
hores abans a les taquilles del ma-
teix teatre (reserves al 93 284 43
12). L’estada a la Beckett serà la
tercera ocasió en què la drama-
túrgia de Soler aterra a la capital
del país. L’abril del 2005, amb mú-
sica de Laura Casaponsa i inter-
pretació del violinista Arnau Bar-
rios, el jove dramaturg manresà
va estrenar Bernhard: davant de
l’home, al Teatre Lliure. L’any se-
güent, Soler va trepitjar el Teatre
Nacional de Catalunya amb l’o-
bra Jo sóc un altre!, inclosa en el
projecte T6 a través del qual la
institució cultural dóna suport als
creadors emergents. L’obra, diri-
gida per la prestigiosa Tamzin
Townsend, es va representar du-
rant gairebé tres setmanes a la Sa-
la Tallers.
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Imatge promocional de l’obra

ESCENA

Les entrades del Toc de Dansa,
inclòs en la programació del tea-
tre Kursaal de Manresa per a la
primera meitat de l’any, es posen
a la venda avui, dissabte, a les 10
del matí. Els tres espectacles pre-
vistos per als propers mesos por-
taran a Manresa primeres figures
del gènere com Nacho Duato,
Víctor Ullate i David Campos.

L’abonament del Toc de Dansa
té un preu de 70 euros. L’èxit que
les funcions d’aquesta modalitat
artística han tingut al Kursaal des
de la seva reobertura fa preveure
una gran expectació aquest matí

davant de les taquilles del teatre.
Les entrades es podran comprar
al taulell del vestíbul del Kursaal
i, també, per telèfon al número 93
872 36 36 i a la pàgina web d’In-
ternet www.kursaal.cat. Com ja
s’ha fet en anteriors ocasions,
aquest primer dia es podran ad-
quirir un màxim de sis abona-
ments per persona, i es comença-
ran a repartir torns a partir de les
8 del matí a fi de millorar l’orga-
nització de la cua. L’Espai Gas-
tronòmic del Kursaal obrirà a
aquesta hora, i hi haurà estufes al
porxo del pati. Les entrades indi-
viduals per a cadascun dels espec-

tacles es podran adquirir a partir
del dimecres dia 28 de gener a
les 6 de la tarda. Les taquilles del
Kursaal obren de dimarts a di-
umenge de 6 a 9 del vespre, i els
dissabtes també de les 11 del matí
a la 1 del migdia.

El Toc començarà el 14 de febrer
amb la presència a Manresa de la
Compañía Nacional de Danza de
Nacho Duato (38 euros). El Ba-
llet de Víctor Ullate representarà
l’espectacle Coppelia el 14 de
març (38 euros), i el Ballet de Da-
vid Campos tancarà el cicle el 25
d’abril amb el muntatge En clau
de jazz (25 euros).

El Kursaal posa a la venda avui
els abonaments del Toc de Dansa
REDACCIÓ/Manresa

La història i el medi natural
són dues de les temàtiques dels
cursos de l’Aula de Cultura, que
coordina la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Manresa,
pels propers mesos. Les inscrip-
cions es poden fer al 010, el Cen-
tre Cívic Selves i Carner (93 872
74 77), el Centre Cívic Joan
Amades (93 874 30 00) i a la re-
gidoria de (93 875 34 23).

El professor d’història con-
temporània de la UAB, Lluís
Ferran Toledano, impartirà His-
tòria del catalanisme al Centre
Cultural el Casino, els dijous des
del 5 de febrer al 19 de març (de
7 a 9 del vespre). Les lliçons fa-
ran una aproximació al catala-
nisme des del món de les idees, i
tractarà el catalanisme polític i
cultural, la cultura política, el fe-
deralisme, les campanyes anti-
catalanes i, també, la desfeta
causada per la repressió, l’exili i
el genocidi franquistes. El preu
són 49 euros i les inscripcions es
tancaran el 26 de gener al matí.

Manresa al segle XIV. El segle
d’Or s’impartirà al Museu Co-
marcal de Manresa, els dissabtes
7 i 14 de febrer de les 9 del matí a
les 2 del migdia. Els alumnes ac-
cediran als nous coneixements
que diversos investigadors de
l’època medieval –Raquel Val-
denebro, Jordi Piñero, Marc Tor-
ras, Anna Orriols, Miquel Torras
i Josep Alabern– han treballat
sobre el segle que va assentar les
bases del futur de Manresa). Or-
ganitza el Centre d’Estudis del
Bages, i el preu són 5 euros.

Un altre curs és Recorreguts
pel Parc Geològic i Miner de la
Comarca del Bages (II), amb vi-
sites d’interès geològic, geogrà-
fic, paisatgístic i cultural a in-
drets del Bages i el seu voltant.
Les sortides seran conduïdes

pels geòlegs Josep Maria Mata-
Perelló, Ferran Climent, Marta
Vila i Claudia Mesa, avui i els
dissabtes 7 de febrer, 28 de fe-
brer, 7 de març i 28 de març. Ca-
da sortida val 7 euros.

L’Estat del Món: La Xina es fa-
rà al Casino, els dies 18 de febrer,
18 de març, 15 d’abril, 13 de maig
i 20 de maig, a les 8 de la tarda.
El curs repassarà la història de
la Xina per apropar-se a dife-
rents aspectes de la seva cultura,
amb Ferran Mestanza, Raquel
Bouso, Carles Prado-Fonts, Da-
vid Martínez i Carles Brasó. La
inscripció és gratuïta, a l’Asso-
ciació d’Amics de la Unesco
(unescomn@pangea.org).

El Casino també acollirà El
poble gitano, tan a prop i tan
lluny, el dimecres 4 de febrer de
2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre. La
sessió serà oberta al públic i ani-
rà a càrrec de Sebastià Porras, de
la Fundació Pere Closa per la
formació i promoció del poble
gitano a Catalunya. L’organitza-
ció és de  RAONS, Associació
de Ciències Polítiques i Sociolo-
gia de la Catalunya Central.

Conèixer el budisme, del 26 de
febrer al 19 de març (de 7 a 9 del
vespre), al Centre Cívic Joan
Amades, tractarà aspectes di-
versos de la religió i s’aproparà a
la problemàtica actual del Tíbet,
amb Jordi Arboix, Antoni Gran-
don, Lama Tsondru Sagmo i La-
ma Jimpa Gyamtso. L’organiza-
ció és de la Fundació Rokpa.

Joan Cuervas, de Bonsai Natu-
ra, impartirà les classes d’Inicia-
ció a les tècniques del bonsai, el
dissabte 7 de febrer de les 9 del
matí a les 2 del migdia i de les 4 a
les 8 de la tarda, i l’endemà di-
umenge de 9 a 2, al local de l’en-
titat. El preu són 90 euros (no
inclou l’excursió a un viver es-
pecialitzat).

ENSENYAMENT

L’Aula de Cultura que
coordina l’Ajuntament de
Manresa té set nous cursos
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El Cor de Cambra de la Dipu-
tació de Girona, dirigit per Pa-
blo Larraz, oferirà avui dissabte
un concert a l’església de parro-
quial de Sant Vicenç de Calders,
a partir de 2/4 de 7 de la tarda.
La prestigiosa formació, nascu-
da el 2003, treballa un repertori
exigent amb temes a capela com
els que s’interpreten amb or-
questra.

El programa tindrà una prime-
ra part amb titulada Obres mes-
tres del Renaixement a la Penín-
sula, i una segona dedicada a la

cançó catalana tradicional i
d’autor, amb autors com Fran-
cesc Vila, Enric Morera i Balta-
sar Bibiloni, entre d’altres. El
cor està habituat a interpretar
peces d’èpoques diverses, des de
la polifonia del Renaixement a
grans obres corals com l’Oratori
de Nadal i la Passió segons Sant
Joan de Bach i el Rèquiem i la
Missa de la Coronació de Mo-
zart. El Festival de Músiques
Religioses de Girona i la Setma-
na de Música Religiosa de Per-
pinyà són alguns dels certamens
en que ha pres part el grup.

MÚSICA

Calders acull un concert
del Cor de Cambra de
la Diputació de Girona
REDACCIÓ/Manresa


