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ESCENA

Obre a Manresa un centre
d’arts escèniques i personals

Entre el Cel i la Terra serà un es-
pai que començarà a funcionar a
partir de divendres de forma dife-
rent i innovadora on convergiran
les arts escèniques, teatre, claqué,
malabars i acrobàcia, i les arts per-
sonals com canalització energèti-
ca o consciència corporal, amb la
persona com a nexe comú.

L’espai (carrer del Bruc, 14), que
és dirigit per Teti Canal, responsa-
ble d’Arts Escèniques, i Anna Cla-
ret, responsable d’Arts Personals,
s’inaugurarà divendres a 2/4 de 8
del vespre. La idea va sorgir ara fa
uns dos anys amb la voluntat de
muntar «un espai amb un aire dife-
rent per fer un pas endavant» i les
dues impulsores del projecte co-
incideixen en el fet que «a Manre-
sa fa falta un espai com aquest».
Anna Claret comenta que «estem
buscant l’excel·lència des de les
nostres possibilitats».

Teti Canal comenta que tant el
teatre, el claqué, els malabars com
l’acrobàcia «es tractaran des de
tres vessants diferents: pedagògica-
ment, artísticament –encarat a
professionals– i terapèuticament».
Sense descuidar la part lúdica de
totes elles, la responsable d’a-
questa part del centre comenta
que «el teatre sempre treballa el
conflicte i això dóna una visió amb
més perspectiva a la vida real» i
afegeix que també és terapèutic
perquè «serveix per alliberar-se de
les pors». Les classes aniran dirigi-
des a persones de totes les edats
però «els grups seran reduïts».

Pel que fa les arts personals, An-
na Claret, explica que «hi haurà
tallers, seminaris i consultes a ni-
vell personal». Entre el Cel i la
Terra oferirà diverses disciplines
que abordaran aquest vessant.
com la reordenació electromag-
nètica, la canalització energètica,

seminaris d’Astrologia, conscièn-
cia corporal, sanació arquetípica i
reposicionament de la vèrtebra
cervical Atlas. Aquesta última és
una tècnica que parteix de la base
que aquesta vèrtebra es troba
desencaixada a pràcticament tots
els humans i provoca problemes a
nivell físic, com la rotació de la
pelvis, i a nivell psíquic.

Les dues responsables del cen-
tre destaquen el claqué astrològic,
una de les seves activitats, com
«una disciplina innovadora» que
es troba entre les dues grans línies
de treball. «Primer es fa la carta
astral de la persona a partir del dia
i l’hora de naixement, després i se-
gons el posicionament dels plane-
tes, que són arquetips de comporta-
ment, se saben moltes coses del
comportament de la persona i es
determina la millor manera de tre-
ballar-ho a partir del claqué».

Entre el Cel i la Terra també

funcionarà com una espècie de
productora d’espectacles. El ta-
ller-producció, una altra de les se-
ves activitats previstes, és dirigit a
persones iniciades al món del tea-
tre. L’objectiu és muntar i assajar
una obra de teatre i posterior-
ment poder-ne fer una gira. Entre
el Cel i la Terra ajudarà el grup
perquè tingui sortida fins que tin-
guin ganes d’independitzar-se,
donant-los suport amb recursos
tècnics, logístics i humans. En to-
tal l’espai tindrà una desena de
professionals per portar a terme
totes les activitats previstes.

Amb un total de 280 m2 repartits
en dues sales grans i una de peti-
ta, aquestes instal·lacions també
podran ser llogades per a l’ús pri-
vat per realitzar conferències, as-
sajos o cursos. Canal comenta que
de moment, però, «no hi pot haver
música alta perquè encara no és in-
sonoritzat».
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Teti Canal (a l’esquerra) i Anna Claret, ahir a la tarda al nou centre
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L’Associació de Veïns del barri
Valldaura de Manresa ha decidit
tornar a impulsar de cara a
aquest nou curs el grup de teatre
Els Comediants de Valldaura,
que va quedar inactiu l’any pas-
sat «perquè el director no podia
assistir-hi ja que havia canviat de
feina».

El grup, que havia funcionat
durant vuit anys seguits, va co-
mençar de nou ahir «amb uns
quinze inscrits» a assajar als lo-
cals de l’entitat «amb personal
nou i director nou» segons ha co-
mentat Faustí Fígols, membre de

l’associació i encarregat d’impul-
sar el projecte. L’objectiu, ha ex-
plicat, és molt clar: «farem teatre
per riure i per entretenir, perquè
un teatre per plorar no val la pe-
na». L’encarregat de portar en-
devant els assajos del projecte
serà el director de teatre Rosen-
do Mata, que «havia estat molts
anys a Els Carlins de Manresa i
també porta un parell de grups a
Sant Joan».

L’objectiu que s’ha marcat l’as-
sociació és el de poder estrenar
unes tres obres al llarg de l’any.
Segons va comentar Fígols «si
sempre fas la mateixa obra la gent

se’n cansa. La intenció és anar as-
sajant una obra concreta i quan
vegem que està a punt, represen-
tar-la». Per a l’acte de presenta-
ció els membres de l’associació
volen fer-ho de la mateixa forma
que les edicions anteriors, en què
es feien 3 representacions, una
divendres, una dissabte i la últi-
ma el diumenge. Totes les actua-
cions «es fan a la sala gran d’actes
de l’associació que té una capaci-
tat per a un centenar d’assis-
tents». Segons l’associació val la
pena tornar a engegar el grup de
teatre perquè «la gent del barri hi
gaudia molt».

Reapareix el grup teatral amateur
Els Comediants de Valldaura
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LLETRA DE BATALLA
Llorenç Capdevila

El teatre de la
festa major

La Festa Major de Manresa
és sempre alguna cosa més
que un seguit d’actes lúdics,

culturals i festius amuntegats en
quatre o cinc dies. És l’espai on
els manresans ens retrobem ha-
vent tornat de vacances. Això es
nota en l’ambient del carrer, en
les salutacions efusives, en els
comentaris... Tothom té ganes
de cremar l’últim cartutx de l’es-
tiu, i això també es nota, per
exemple, just abans de comen-
çar una sessió de teatre.

Entre els primers actes d’en-
guany, al marge dels espectacles
infantils (que,
s’ha de dir, da-
vant l’afluèn-
cia massiva de
públic menut
que acostu-
men a aplegar,
podrien millo-
rar una mique-
ta en qualitat),
una de les pro-
postes més in-
teressants era
la segona edició del Cabaret de
Casa, el dijous 28 d’agost. I no va
decebre. Amb el Kursaal ple a
vessar de gent jove i ambient
festiu, diferents companyies del
món de la faràndula vinculades
a Manresa van presentar una
mostra d’allò que ofereixen. La
qualitat, inevitablement, va ser
desigual. Entre les propostes
més interessants, la de la compa-
nyia Capicua, amb una versió
peculiar i acrobàtica del solda-
det de plom. Altres, en canvi, cla-
rament desubicats, haurien mi-
llorat en un espai de carrer.

Cal felicitar, un any més, l’O-
riol Garriga (que també va ofe-
rir la seva particular performan-
ce, en la pell del clown Kino Tu-
pé) per la interessant iniciativa
de muntar aquest aparador que
acosta els manresans a les pro-
postes de teatre, circ o dansa que
es gesten a casa mateix. Només
una observació que ens hauria
de fer rumiar, a un altre nivell,
sobre el teatre que es produeix a
Manresa: la presència de text va
ser mínima, però diria que el

castellà devia ocupar el 75% de
les intervencions verbals. Queda
dit.

La proposta teatral estrella de
la festa major van ser, però, les
quatre sessions (amb el Kursaal
fins a la bandera en totes qua-
tre) d’El llibertí, l’obra d’Eric-
Emmanuel Schmitt que ha diri-
git Joan Lluís Bozzo i ha triom-
fat aquesta temporada a Barce-
lona, i que va satisfer també el
públic manresà. Un vodevil filo-
sòfic, amb diàlegs carregats de
subtileses, frases enginyoses i
humor intel·ligent, barreja de si-

tuacions hila-
rants pròpies
de la comèdia
d’embolics i de
reflexions con-
tradictòries so-
bre el concep-
te de moral. La
trama, força
inversemblant,
queda en un
segon terme.
Mentre flirteja

amb una dama seductora i vo-
luptuosa, el filòsof Diderot, el
principal artífex de l’Enciclopè-
dia, rep l’encàrrec urgent de re-
dactar l’article sobre, justament,
el concepte de moral. Els seus
principis disbauxats es veuran, a
més, sacsejats quan la seva filla li
plantejarà que vol tenir un fill
amb un home gran, amic del ma-
teix Diderot. Al davant, l’en-
frontament entre intel·ligència
femenina i ingenuïtat masculi-
na; al darrere, el dubte sobre si
els humans actuem guiats per la
moral o si ens inventem la moral
per justificar els nostres actes.

Ramon Madaula (a la senyora
que hi havia darrere meu de poc
que no li va agafar un cobriment
de cor quan l’actor, en una esce-
na del principi, es va abaixar els
pantalons d’esquena al púbic i
va mostrar la sofisticada madu-
resa de les seves carns) va estar
impecable en el paper de Dide-
rot, i destacava encara més da-
vant de la mediocritat general
de les actrius que el van acom-
panyar dalt de l’escenari.

Cal felicitar, un any
més, Oriol Garriga pel
«Cabaret de casa», que
ens porta les propostes
que es gesten aquí
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El segon «Cabaret de casa» va tornar a omplir el teatre Kursaal


