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El cartell de la novena edició inclou Toti Soler i Lluís Cartes, Steven Dall i Wanted Posse

Dansa, teatre, poesia i música, a la 
Mostra d’Arts Vives de Montesquiu
Montesquiu

Esther Rovira

La Mostra d’Arts Vives del 
Castell de Montesquiu torna 
aquest cap de setmana cele-
brant 9 anys i amb una edició 
plena de música, escena i 
festa. La MAV, que ja s’ha 
consolidat com a festival 
d’estiu, mantindrà la línia 
de les edicions anteriors 
però vol anar creixent. La 
intenció dels organitzadors 
és incorporar cada any més 
estrenes absolutes, malgrat 
les dificultats que tenen per 
aconseguir un equilibri entre 
qualitat i pressupost. 

La dansa contemporà-
nia inaugurarà la Mostra 
d’aquest any de la mà d’Ana 
Continente i d’Amador 
Castilla, amb un espectacle 
que es mou entre la realitat 
i el món dels somnis. Toti 
Soler i Lluís Cartes agafaran 
el relleu amb un concert 
de guitarra catalana i el 
canadenc Steven Dall i la 
seva banda tancaran la nit 
de divendres presentant a 
Espanya el seu setè disc, que 
mescla rock, pop i folk. 
Les activitats de dissabte 
començaran a mitja tarda 
amb un recital de textos de J. 
V. Foix a càrrec de Cinta Mas-
sip i de Joan Díaz que l’acom-
panyarà al piano. Ja entrada 
la nit la dansa tornarà a ser 
la protagonista de la MAV. El 
grup francès Wanted Posse 
posarà en escena Transe, el 
seu últim espectacle de hip-
hop, i Jordi Puigdefàbregas 
presentarà a nivell europeu 
Lucioles. El ballarí català 
és l’intèrpret i el coreògraf 
d’una actuació que mostra 
les dificultats de relacionar-
se i de comunicar-se en les 
històries d’amor. 
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Pep Tines, agenollat, i Pep Simon, dret, en un assaig de l’obra al Teatre Cirvianum, aquest dimecres

Montesquiu

E.R.

El teatre també tindrà un 
lloc en la Mostra d’Arts 
Vives del Castell de 
Montesquiu. L’estrena 
absoluta d’aquest any és 
El profe, de la companyia 
Teatre eSseLa. L’obra que 
interpreta el vigatà Pep 
Simón i que dirigeix el 
torellonenc Pep Tines està 
basada en un text del bel-
ga Jean-Pierre Dopagne i 
explica els problemes que 
té un mestre per ensenyar 
a uns alumnes que no volen 
ser ensenyats. És la histò-
ria de la lluita quotidiana 

dels docents amb els nous 
joves. Una lluita contra les 
actituds que es mouen per 
l’instint, les mirades buides 
i les vides sense futur. La 

passió i l’amor per la feina 
topen amb la frustració que 
provoca tenir una vocació 
no corresposta. Aquesta 
barreja de sentiments és la 

que porta el protagonista 
a rebel·lar-se contra el “no 
s’hi pot fer res” i a alliberar 
el seu patiment fins a con-
vertir-se en un monstre. La 
pena per saltar-se els límits 
serà perdre la feina i anar 
de teatre en teatre a expli-
car la seva història perquè 
ningú faci com ell. 

El profe serà la segona 
estrena de Teatre eSseLa 
al festival de Montesquiu. 
El 2006 hi va presentar La 
fàbrica, de Miquel Martí i 
Pol, i des d’aleshores l’han 
representat a més de 40 
pobles de Catalunya, el País 
Valencià i les Illes. 

Dissabte estrenen ‘El profe’, de Jean-Pierre Dopagne

Pep Tines dirigeix Pep Simon

Fotografies d’Oriol 
Molas projectades a 
la façana del castell

Montesquiu Una de les 
activitats paral·leles a les 
estrenes de la MAV serà la 
projecció de fotografies a 
la façana del castell. L’ex-
posició és obra del ripollès 
Oriol Molas i es titula 
“Il·lusions fugisseres”. 
La voluntat del fotògraf 
és que les imatges no es 
vegin com una actuació 
pròpiament sinó que ser-
veixin per donar vida a les 
pedres del castell i com-
plementin els espectacles. 

Taller familiar 
d’instruments 
reciclats

Montesquiu La programa-
ció de la MAV inclou tam-
bé activitats culturals per 
als més petits. Diumenge 
al matí Francesc Miralles 
ensenyarà als nens a fer 
instruments musicals que 
imiten el so dels ocells, de 
les granotes o de la pluja 
amb materials que normal-
ment anirien a les escom-
braries. Un cop construïts 
es farà un espectacle per 
veure com sonen tots junts 
a la selva amazònica. 

Fi de la MAV,  
passeig artístic       
i paisatgístic

Montesquiu La MAV aca-
barà diumenge a la tarda 
amb una ruta pels jardins 
del recinte que pretén 
introduir els visitants 
en diferents disciplines 
artístiques. Així, mentre 
es gaudeix del paisatge es 
podrà veure una actuació 
de Antje Hoenisch i Eli 
Raspall o escoltar una nar-
ració de Sessi Sitjà. 
Coincidint amb la clau-
sura hi haurà jornada de 
portes obertes al castell de 
Montesquiu i durant tot el 
dia l’entrada serà gratuïta. 

És la història de la 
lluita quotidiana 
dels docents amb 
els nous joves

L’espectacle, amb elements d’intriga, anirà acompanyat d’un sopar de “gastronomia obrera”

Corcia estrena ‘Torn de nit’ al MIT de Manlleu

Manlleu

Marc Riera

Corcia Teatre estrena aquest 
dissabte l’espectacle Torn 
de nit. Crònica negra. La 
companyia osonenca farà 
nou funcions d’aquest 
muntatge de misteri que 
es representa al Museu 
Industrial del Ter (MIT) de 
Manlleu. Aquesta vegada les 
sales del museu no acolliran 
una recreació històrica sinó 
que Torn de nit. Crònica 

negra és un espectacle de 
ficció creat a partir de “les 
moltes històries” que els 
han sortit a partir dels seus 
treballs relacionats amb 
la industrialització, com 
l’explotació laboral infantil o 
els accidents laborals, segons 
el seu director, Jordi Arqués. 
Joan Roura, Cesc Pérez, 
Marta Perramon i Jacob 
Ballús són els protagonistes 
d’aquest espectacle. 

Durant quatre de les ses-
sions, s’oferirà l’espectacle 

conjuntament amb un sopar 
que s’ha batejat com a Sopars 
de Carmanyola. Aquest pro-
ducte ha estat creat per l’em-
presa de Manlleu Pep Palau, 
Von Arend i Associats. El 
sopar vol “recuperar la gas-
tronomia popular obrera” de 
l’època efervescent del tèxtil 
a Manlleu. El nom procedeix 
del fet que el segon plat del 
sopar se servirà amb una car-
manyola per “emfasitzar com 
menjaven els treballadors 
d’aquesta època”. 

La representació de Torn 
de nit. Crònica negra i els 
Sopars de Carmanyola es 
faran els divendres 25 de 
juliol, 1, 8 i 15 d’agost, a par-
tir d’un 1/4 de 10 del vespre. 
El preu és de 45 euros i cal 
fer reserva prèvia al mateix 
museu. Les representacions 
de l’espectacle teatral sense 
el sopar es faran els dies 19 i 
26 de juliol i 2, 9 i 16 d’agost. 
El preu de l’entrada és de 
12 euros anticipada i de 15 
euros a la guixeta.

Retrospectives    
i cine infantil, a 
les Nits Orientals

Vic Les Nits de Cinema Ori-
ental de Vic, que han comen-
çat aquest dijous, continuen 
divendres amb la projecció 
retrospectiva de dues pel-
lícules d’anteriors edicions, 
Fulltime killer (Hong Kong, 
2001) i Shaolin soccer (Hong 
Kong, 2003). Les sessions 
tindran lloc a les 8 i a les 10, 
al Museu de l’Art de la Pell. 
Diumenge a les 11 del matí, 
al Museu de l’Art de la Pell, 
es farà una sessió infantil 
amb els films Panda Kopanda 
i Els meus veïns els Yanada.


