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» L’ACTUALITAT DE LA CULTURA

–En quin punt es troba la im-
plantació de la TDT a les comar-
ques de la Catalunya central?

–Estem explicant a la gent que
ara va de bo. D’aquí a una mica
mes d’un any hi haurà la parada
analògica (gener del 2010) i, per-
què tothom ho pugui fer amb les
màximes garanties, hem començat
l’encesa digital. Això vol dir que
determinades
zones del territo-
ri, entre elles la
Catalunya cen-
tral, ja podran
veure de manera
immediata tots
aquells canals
que estiguin en
condicions d’e-
metre’s en TDT.
Cal que la gent
revisi la seva an-
tena, miri si està
ben orientada, si
té els receptors...
Sabem que al
Bages ja hi ha
més del 70% de
llars adaptades.
El Govern té el compromís de ga-
rantir el màxim de cobertura: el ju-
liol del 2009 hi ha d’haver bona co-
bertura digital en tots els nuclis de
més de cinquanta habitants. Lla-
vors, anirem completant la resta.
El 2010, qui no hagi fet el canvi, no
veurà la televisió.

–Un canvi similar al de l’euro?
–Aleshores, hi va haver un perío-

de de temps en què van funcionar
plegades les pessetes i els euros. Pe-
rò amb la TDT, quan es produeixi
l’apagada analògica, qui no s’hagi
adaptat no podrà veure cap canal.
Ara que ve Nadal, i molta gent
aprofita aquestes festes per com-
prar tecnologia, és bo saber que si
adquireixen una
televisió ho han
de fer adaptada
a la TDT. Si no,
d’aquí a un any
ja no els servirà.

–Manresa és
de les poques
ciutats de Cata-
lunya que estre-
nen pel·lícules
en català. És
aquest el sostre
de la presència de la nostra llen-
gua al cinema?

–No, el sostre no és aquest. És un
tema en el qual estem treballant
molt. Fem un cens dels cinemes
que tenen algun element de gestió
pública. Ens hem posat en contac-
te amb el món de l’exhibició, que és
un coll d’ampolla en aquest tema,
per veure, en temps de crisi, de qui-
na manera els podem ajudar, fins i
tot participant en la gestió del ne-
goci. Volem assegurar que qualse-
vol pel·lícula que rep ajut públic a
Catalunya, i que són gairebé totes,
sigui estrenada en bones condi-
cions. I si la llengua original és el
català, que s’estreni en la nostra
llengua. També, que les pel·lícules
per les quals fem un esforç per fi-
nançar el doblatge es puguin estre-
nar amb el nombre de còpies sufi-
cients i en bones condicions. Hem

canviat les subvencions per asse-
gurar-nos que hi hagi un estímul
per la versió original en català. És
important que el cinema faci la se-
va contribució a vertebrar el mer-
cat de la cultura catalana. No po-
dem ser una cultura militant, sinó
una cultura per a la gent, i que re-
sulti competitiva.

–Ja no se’n parla tant, però com
està el retorn dels papers de Sala-
manca?

–Va estar molts
mesos bloqueja-
da, però aquesta
qüestió s’ha
tranquil·litzat
perquè hi ha ha-
gut un canvi de
posició del mi-
nisteri. S’està
completant la
identificació dels
documents i pro-
cedint a la digita-
lització. La Ge-
neralitat es va
comprometre a
deixar còpies
dels papers a Sa-
lamanca abans
del retorn dels

originals, que s’iniciarà abans de fi-
nal d’any. Aquestes còpies s’estan
fent a Madrid, tal i com vam dema-
nar. S’avança a bon ritme, i en un
clima de cordialitat, sense mirades
de reüll ni recels.

–Inversions previstes en equipa-
ments culturals a les nostres co-
marques?

–Moltes i molt diferents, però de
forma ordenada, a través de les
previsions del Pla d’Equipaments
Culturals de Catalunya, que inclou
el període 2009-2019. Es tracta
que, a final de la dècada vinent, en
qualsevol lloc del territori la ciuta-
dania disposi de les infraestructu-
res que li garanteixin un accés uni-

versal a les fonts
del coneixement
i la cultura: bi-
blioteques, arxi-
us, teatres, cen-
tres de creació
artística, sales
d’exposicions i
sales polivalents.
El pla és una bo-
na eina perquè té
en compte crite-
ris objectius. És

evident, però, que, a partir d’aquí,
cada cas s’haurà d’anar mirant.

–Com valora que a Manresa hi
hagi una entitat amateur, el Galli-
ner, que programi el Kursaal?

–No en conec cap altre cas arreu
de Catalunya, el de Manresa és sin-
gular. Hi ha un lloc com Ripollet
on també es viu una situació poc
habitual. El teatre hi és gestionat
per una associació d’espectadors.
L’Ajuntament dóna unes partides,
nosaltres també. Però ells trien i
programen. L’autogestió i el poder
popular en el camp de la cultura
està molt bé. En tot allò que la ini-
ciativa ciutadana és prou potent,
l’administració només cal que
acompanyi i no s’hi fiqui gaire. Per
Manresa, aquesta implicació és un
luxe perquè això vol dir que hi ha
molta gent compromesa cultural-
ment amb el país i la ciutat.

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Tresserras, al teatre Kursaal

>>> Ve de la pàgina anterior

«Garantirem l’accés
immediat de les
comarques de la
Catalunya central a la
televisió digital»

Giacomo Puccini té requesta a
Manresa. Les entrades per veure
l’òpera Madama Butterfly ja es
van exhaurir diumenge passat.
Aquesta òpera, que va ser estre-
nada dimecres passat al teatre
La Faràndula de Sabadell, arri-
barà al Kursaal de Manresa el di-
mecres dia 12 de novembre, a les
9 del vespre. És la representació
que obrirà la temporada operís-
tica a la ciutat, que continuarà
amb Il Trovatore (4 de març), de
Giuseppe Verdi, i Don Giovanni,
de W. A. Mozart, que arribarà a
la Sala Gran del Kursaal el dime-
cres 29 d’abril.  Els tres muntat-
ges fomen part de la programa-
ció d’Amics de l’Òpera de Saba-
dell i s’inclouen en el Circuit
d’Òpera de Catalunya.

Abans d’arribar a la capital del
Bages, Madama Butterfly s’hau-
rà pogut veure a Figueres, Giro-
na, Reus, Viladecans, Granollers
i Sant Cugat. L’obra serveix per
celebrar el 150 aniversari del nai-
xement de Puccini, que es com-
plirà el desembre. Madama But-

terfly és una òpera en tres actes
(inicialment en tenia dos) amb
text de Luigi Illica i Giuseppe
Giacosa, basat en una obra tea-
tral de David Belasco que, al seu
torn, es va inspirar en el llibre de
Pierre Loti Madame Chrysanth-
me. Estrenada en el Teatro alla
Scala de Milà, el 17 de febrer del
1904, Madama Butterfly és l’òpe-
ra més sentimental de Puccini,
que narra la història de Benja-
min Franklin Pinkerton, oficial
de la marina nord-americana,
destinat a Nagasaki, que es casa
amb la jove Cio-Cio-San (o Ma-
dama Butterfly). Per a ella, és un
casament per a tota la vida; per a
ell, una aventura. Pinkerton tor-
na als Estats Units però promet

retornar. Butterfly  i la seva cria-
da Suzuki l’esperen amb el fill
que ha nascut en la seva absèn-
cia. I torna, però amb la seva le-
gítima esposa americana i per
emportar-se el nen.  Butterfly li
dóna el fill, s’acomiada i se suïci-
da mitjanançant el ritual seppu-
ku. Entre les cèlebres Cio-Cio-
San hi ha Renata Scotto i Victò-
ria dels Àngels. 

El repartiment d’Amics de l’Ò-
pera el formen Yasuko Sato i Mi-
ki Mori, en el paper de Cio-Cio-
San/Madama Butterfly; Javier
Agulló (Benjamin Franklin Pin-
kerton);  Marc Canturri (Shar-
pless); Suzuki (Yayoi Toriki);
Marc Sala (Goro); Pablo Oliva
(Il Principe Yamadori); Vasco
Fracanzani (Lo Zio Bonzo) i
Laura Vila (Kate Pinkerton),
amb el Cor Amics de l’Òpera de
Sabadell. El director escènic és
Carles Ortiz i la batuta orques-
tral la porta  Elio Orciuolo.

L’òpera de gran format es va
recuperar a Manresa coincidint
amb la reobertura del teatre
Kursaal. Per a aquesta tempora-
dahi ha més de 400 abonaments.

Exhaurides les entrades per
veure «Madama Butterfly» 
AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL

L’òpera es podrà veure
al teatre Kursaal de
Manresa el  12 de
novembre i obrirà la
nova temporada

Un moment de la representació que es va fer a Sabadell, on es va estrenar dimecres passat

SUSANA PAZ
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ÒPERA

Conveni de
col·laboració
entre el MNAC i el
Museo del Prado

El Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) i el madri-
leny Museo Nacional del Pra-
do van acordar ahir, a Barcelo-
na, col·laborar en l’organitza-
ció i producció d’exposicions
temporals, així com en un pro-
jecte d’intercanvi mutu de di-
pòsits d’obres. També s’ha
acordat un conveni pel qual el
MNAC conservarà i controla-
rà les obres del Prado diposita-
des en museus i institucions ca-
talanes, un total de 271, i s’esta-
bliran programes de formació.

ART

Assumpta
Montellà visita
la biblioteca de
Puig-reig

La biblioteca de Puig-reig
acollirà, divendres, a les 8 del
vespre, una xerrada d’Assump-
ta Montellà, autora del llibre
La maternitat d’Elna, un rigo-
rós treball de recuperació de la
memòria històrica, sobre els
camps dels refugiats espanyols
a les platges del Rosselló, i la fi-
gura d’Elisabeth Eidenbenz,
una noia Suïssa que amb la se-
va empenta i la col·laboració
de voluntariat va crear una
maternitat on van poder néi-
xer prop de 600 criatures.

HISTÒRIA

El madrileny
Alfredo Sanzol
estrena obra al
teatre Lliure

El director i autor madrileny
Alfredo Sanzol presenta en el
Lliure de Barcelona,  entre el
29 d’octubre i el 2 de novem-
bre, Sí, pero no lo soy, una refle-
xió teatral que gira al voltant
de la identitat i de la personali-
tat fragmentada amb històries
d’actrius, veïnes, polítics i ho-
mes i dones en general. Sanzol
és l’autor i també director d’u-
na «història d’històries», pro-
duïda pel Centre Dramàtic
Nacional, presentada en forma
d’esquetxos.
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