
››CULTURES Música. Bruce Springsteen
ha posat música a l’inici de
l’era Obama amb «Working
on a dream» (Sony BMG), un
àlbum que es publicarà
aquest dimarts a tot el món

Festes. Les activitats
culturals de l’Urgell van
atreure 320.000 visitants el
2008. El Mercat Medieval de
Guimerà va ser la celebració
que va atreure més públic

Els alumnes de l’Escola de Mú-
sica de Callús que divendres van
assistir al concert del Trio Bacus
s’acostaven a la directora del cen-
tre, Carme Botifoll, perquè els
signés una cartolina que certifica-
va la seva assistència a l’acte.
Aquesta era la imatge que es va
repetir després de l’actuació del
trio manresà al Casal del Poble,
que va aplegar més d’un centenar
de persones. El grup va oferir Un
tast d’òpera i opereta, inclòs dins
el cicle de concerts organitzats
per l’escola de música de la po-
blació, que enguany arriba a la se-
gona edició. «L’objectiu és apropar
la música en directe de diferents es-
tils als alumnes», va afirmar Car-
me Botifoll al final de l’acte. «En
el cas de l’òpera, també hem volgut
acostar-la al públic que potser no té
ocasió d’anar a una representació
al teatre», va afegir la directora.

El cicle de concerts va començar
el mes d’octubre passat amb un
concert del duet format per Ma-
nel Camp i Llibert Fortuny i es
clourà el mes que ve amb l’Odd
Trio. Aquesta formació bagenca
oferirà un repertori en què com-
binaran clàssics del pop-rock ver-
sionats en clau de jazz.

El concert del Trio Bacus es va
dividir en dues parts. El grup va
arrancar amb el duet de Micaela i
Don José de l’òpera Carmen, amb
les veus d’Imma Serra i Isidre Ba-
dia. Va completar la formació la
pianista manresana Lluïsa Vinyes.

Com acostuma a passar amb la
trama de moltes òperes, els pro-
blemes d’amor van centrar el
gros del concert que divendres es
va poder escoltar a Callús. Però
també hi va haver lloc per a un
cant a la natura amb Vorrei mori-
re, de Francesco Paolo Tosti, i L’a-
ir de Bijous, de l’òpera Faust, en
què la protagonista troba un cofre

ple de joies endimoniades i un mi-
rall i no pot resistir la temptació
d’emprovar-se-les mentre es mira
al mirall. Abans de cada interpre-
tació, Carme Botifoll va llegir una
introducció per posar en situació
el públic del que escoltarien a
continuació. El trio va fer un tas-
tet d’òperes tan conegudes com
La Bohème (amb què van cloure

la primera part), Madama Butter-
fly i La Traviata. Va ser amb El
brindis d’aquesta coneguda obra
amb què el Trio Bacus va satisfer
els aplaudiments del públic, que li
demanava un bis. Després del
concert, felicitacions i agraïments
per als artistes i cares de satisfac-
ció entre els organitzadors per la
bona acollida del públic.
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Imma Serra i Isidre Badia en un moment del concert que van oferir divendres al vespre al Casal del Poble

El Trio Bacus acosta l’òpera al públic més
jove al cicle de l’Escola de Música de Callús
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«El truco del manco»

Autèntica,
autèntica

Direcció: Santiago A. Zannou.
Intèrprets: Juan Manuel Montilla

(el Langui) i Mala Rodríguez.
Manresa

Massa sovint veiem
mostres d’un cine-
ma pretesament so-

cial –l’anomenat cinema pa-
ràsit– que copsa una deter-
minada realitat amb un sen-
sacionalisme escabrós i des-
honest perquè es dedica a
vampiritzar un univers mar-
ginal només per aconseguir
un producte cridaner i ren-
dible –per guanyar diners
o/i premis– sense donar res
a canvi. El truco del manco,
l’esplèndida opera prima de
Santiago A. Zannou, es re-
vela com l’antídot perfecte
d’aquest corrent falsament
compromès. El debut del re-
alitzador madrileny no està
amarat d’ínfules sociològi-
ques, tanmateix, s’alça com
una de les pel·lícules més
sinceres, sentides i rodones
que han abordat darrera-
ment la problemàtica que
ofega les perifèries de les
grans ciutats europees. El
Cuajo, un cantant que té pa-
ràlisi cerebral, i Adolfo, el
fill d’un immigrant africà,
són dos vells amics que so-
breviuen a l’extraradi de
Barcelona; ambdós com-
parteixen la passió per la
música hip-hop i es propo-
sen muntar al seu barri un
estudi de gravació. Zannou
ens ensenya, des de la im-
pressionant seqüència ini-
cial –Cuajo entrant dificul-
tosament a la dutxa– quines
són les seves cartes: autenti-
citat, autenticitat i autentici-
tat. El jove director no no-
més coneix molt bé el món
que descriu, sinó que, a més,
ha sabut capturar-lo en una
crònica suburbana que ves-
sa unes dosis ingents de ve-
ritat, dolor i ràbia. El truco
del manco ens acosta a uns
desheretats que lluiten des-
esperadament per canviar
el seu destí, però el seu iti-
nerari tortuós, traçat amb
sobrietat, coherència i as-
pror no és carregat d’auto-
compassió. Cuajo –el Lan-
gui, tota una revelació– no
s’acoquina davant de la seva
minusvalidesa, i personifica
l’orgull d’un barri en què no
ha desaparegut el tresor
més preuat: la companyo-
nia.

El Toc de Dansa ven 350
abonaments en tres hores

A les 10 en punt del matí, trenta-
set persones havien demanat nú-
mero i feien cua a l’entrada del
teatre Kursaal per comprar l’abo-
nament (sis com a màxim per per-
sona) del Toc de Dansa. Les por-
tes s’havien obert a les 8 del matí.
Al final, en tres hores, entre les 10
i la 1 del migdia, se’n van vendre
350, la majoria dels quals a la ta-
quilla. Amb tot, també va funcio-
nar la venda per telèfon i per In-
ternet, amb el 15% i el 13% de les
entrades venudes, respectiva-
ment. Com a novetat d’enguany,
la compra via Internet es fa sense

cap mena de recàrrec en la gestió.
L’abonament del Toc de Dansa

inclou tres muntatges per 70 eu-
ros. Darrere hi ha tres com-
panyies de ballet de renom: la de
Nacho Duato (14 de febrer), la de
Víctor Ullate (14 de març) i el de
David Campos (25 d’abril).

Ahir a la tarda i dilluns i dimarts
encara es podran comprar abona-
ments i, dimecres, ja es posaran a
la venda les entrades individuals.
Des d’El Galliner, entitat respon-
sable de la programació del Kur-
saal, Joan Morros va explicar ahir
que les previsions que tenien eren
vendre més de 400 abonaments i

que la resta d’entrades fins a les
803 marxin individualment.

El Galliner també va anunciar
ahir que s’han exhaurit les entra-
des per al concert del grup Manel

programat per al 12 de febrer a la
Sala Petita del Kursaal i que, tal
com ja es va fer en el de Manel
Camp i Llibert Fortuny, s’ha ha-
gut de passar a la Sala Gran.
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Espectadors comprant abonaments i fent cua al Kursaal, ahir al matí
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