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En el marc de la festa major es podrà escoltar el seu treball com a cantant i compositora

Rosa Mari tornarà a ser a Manlleu 
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La jove soprano manlleuenca Rosa Mari Ramírez prendrà part en dos actes de la festa major com a cantant i compositora.

Manlleu

X.F.

Rosa Mari Ramírez, la sopra-
no manlleuenca de 15 anys 
que ja ha gravat vuit discs, 
mostrarà una nova faceta 
aquesta festa major: la de 
compositora. Serà aquest 
divendres, a la plaça Fra 
Bernadí, en el transcurs de 
l’audició de sardanes dedica-
da a les dones compositores. 
S’hi estrenarà la seva segona 
sardana, Històries per desco-
brir, que ha compost en el 
temps rècord de mig any. El 
15 d’agost, Ramírez també 
oferirà un concert al costat 
de la Cobla Sabadell.

Ramírez va compondre 
la seva primera sardana el 
desembre de l’any passat. 
Es titulava Com un joc, que 
és com s’ha pres això de la 
música des de petita. Fa 
poc, ha gravat 14 anys i més 
sardanes, el nou disc en què 
l’acompanya La Principal de 
la Bisbal, amb qui ja ha tre-
ballat en altres ocasions. La 
noia va començar perquè el 
seu ambient familiar està ple 
de músics i val a dir que no 
només canta sardanes, sinó 

que també en balla; pertany a 
la Colla Sardanista dels Laie-
tans de Barcelona. 

Pel que fa als seus projec-
tes més immediats, continu-
arà amb el programa que fa a 
ràdio Manlleu i enregistrarà 
unes peces amb piano i vio-

loncel, que s’han d’incloure 
en un llibre, i dos discs a 
l’octubre, l’un de sardanes 
i l’altre de temes clàssics. 
Ara Ramírez s’ha de cuidar 
la veu, perquè és moment 
de canvi; per això només fa 
gravacions i dos concerts al 

mes, com a màxim. Ha estat 
estudiant al conservatori del 
Liceu i l’any que ve comença-
rà el batxillerat. De moment 
continuarà formant-se en el 
món del cant i de la música 
i, més endavant, té ganes 
d’anar a la universitat.

Nova ocasió 
per veure ‘Del 
Ter al Plata’
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Del Ter al Plat, l’espectacle de 
cabaret que reivindica l’obra 
del compositor manlleuenc 
Joan Viladomat, es tornarà 
a veure aquest divendres a 
les 11 del vespre, als jardins 
de Can Puget. El muntatge, 
que es va estrenar el gener 
passat en el marc de la Festa 
dels Tonis, ha passat des de 
llavors per l’escenari de l’Ar-
tèria Paral·lel de Barcelona 
o per l’Ateneu Santboià de 
Sant Boi de Llobregat, on 
encara viuen descendents de 
Viladomat.

Xavier Boada i Itziar 
Castro interpreten, respec-
tivament, els papers del 
Professor Simon i la Doctora 
Quiroga, dos científics que 
intenten aïllar el gen de la 
raça catalana. La dramatúr-
gia està concebuda com a fil 
conductor que permet enlla-
çar 12 cançons de Viladomat, 
cantades pels mateixos actors 
i acompanyades musicalment 
per l’orquestra La Imperial, 
en la que figura el mateix 
director del muntatge, Jaume 
Collell. Tangos, pasdobles, 
foxtrots, cuplets i, fins i tot, 
sardanes configuren el variat 
registre de composicions 
de l’autor manlleuenc, un 
autèntic tot-terreny. 

Del Ter al Plata s’adapta a 
la circumstància, i l’acció es 
situa “en un poble que cele-
bra la festa major”, explica 
Jaume Collell. El text és ple 
de referències humorístiques 
a situacions actuals, des de 
les eleccions fins a l’escàndol 
d’Strauss-Kahn. El conjunt 
pren un aire de genuí teatre 
de cabaret, no exempt d’un 
punt d’innocència que el fa 
apte per a tots els públics. 
El proper mes d’octubre, Del 
Ter al Plata es podrà veure a 
Vic, a l’escenari de L’Atlàn-
tida. 

‘Ànimes de Batan’ 
tanca amb més de 
800 espectadors

Manlleu Aquest dissabte 
tindrà lloc al Museu Indus-
trial del Ter (MIT) la dar-
rera representació de l’obra 
Ànimes de batan, a càrrec de 
CorCia Teatre. Més de 800 
espectadors hauran assistit 
finalment a les 14 sessions 
d’aquest espectacle que reviu 
la vida quotidiana dels treba-
lladors de les fàbriques del 
Ter a principis del segle XX. 
Ànimes de batan ha estat el 
debut en teatre del jove actor 
manlleuenc Francesc Colo-
mer (Pa negre). 

L’art també 
acompanya  
la festa major
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Tres exposicions coincidei-
xen a Manlleu durant la festa 
major. Dissabte passat es va 
inaugurar a Can Patalarga la 
mosta col·lectiva Aigua, amb 
obres del col·lectiu artístic 
La Solitària. Diferents llen-
guatges i tècniques es vin-
culen en aquesta exposició 
en un tema comú, l’aigua 
com a element creador (la 
que dóna vida, treu la set i és 
motor d’activitat) però tam-
bé destructor (la que ofega o 
inunda). 

Aquest dijous s’ha inaugu-
rat també l’exposició “El Ter, 
25 anys pintant”, a la sala 
de Can Puget. Cinc artistes 
manlleuencs celebren amb 
aquesta mostra un quart de 
segle pintant junts: Antoni 
Anglada, Agustí Caballero, 
Ramon Generó, Ramon Puntí 
i Josep Famon Solà. L’exposi-
ció recull fins a 60 pintures 
–olis i aquarel·les– unides 
pel riu Ter com a element 
comú. Des de la setmana pas-
sada també es pot veure la 
26a exposició col·lectiva d’ar-
tistes de Manlleu, a la sala de 
l’Obra Social d’Unnim.
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A dalt, el col·lectiu La Solitària a Can Patalarga. A baix, els cinc artistes de la mostra “El Ter”


