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L’Ateneu Popular Ca la Samsona de Manresa va acollir dijous el recital del col·lectiu Versos.cat, una associació de
poetes formada a través d’Internet. En l’acte, celebrat al jardí, al qual van assistir una setantena de persones de totes
les edats i que es va allargar més d’una hora, hi van participar els i les artistes següents: Laura Basagaña, Maria Cirera,
Jordi López Puig, Clàudia Viladrich, Daniel Ruiz-Trillo, Albert Carrasco i Carme Pagés.



El col·lectiu Versos.cat omple de poesia i música el jardí de Ca la Samsona
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La mostra Minerals del futur, que es podrà veure fins al 23 d’octubre a la
sala d’exposicions de la Fundació Caixa Manresa a la Plana de l’Om, es va
inaugurar ahir amb una xerrada a càrrec de Joaquim Sanz, director del Museu
de Geologia de la UPC, amb la col·laboració de l’alumne Oriol Tomasa (a la foto).



Una xerrada obre la mostra «Minerals del futur»

Després de l’èxit dels darrers
concerts d’Elliott Murphy a Berga
(2009 i 2010), l’organitzador de
l’acte, Albert Dorna, propietari de
la Dolceria Pujol, ha decidit tornar
a convidar el gran cantautor d’o-
rigen nord-americà. D’aquesta
manera, la capital del Berguedà
tindrà el plaer de poder gaudir
d’un dels músics més ben consi-
derats del panorama rock. El con-
cert serà el dissabte, 1 d’octubre, a
la sala La General.

L’actuació de Murphy serà l’úni-
ca d’enguany a Catalunya i la segona
a la Península (un dia abans toca-
rà a Bilbao). El cantant i guitarrista
establert a París presentarà el seu
nou disc Elliott Murphy, que ja
ha rebut molt bones crítiques.  

Les entrades es posaran a la
venda a partir del dijous, 1 de se-
tembre, al preu de 12 euros. Els
punts de venda són: Bar Cal Negre,
Rock&Classics i Dolceria Pujol.
El concert està impulsat per Dol-
ceria Pujol i La General, i rep el su-
port de La Copisteria i InterSport
Serra-Martí.
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Serà l’únic concert que el
cantautor farà a Catalunya
per presentar el seu últim
treball: Elliott Murphy



El rocker Elliott Murphy
tocarà per tercera vegada
a Berga l’octubre vinent

Vint-i-sis bateries i el guitarra de
Gossos actuen al pati del Kursaal 

Avui se celebra, al pati del Kursaal
(19.00 h) la tercera edició de la
trobada de bateries en motiu de la
festa major de Manresa. Uns 26 ba-
teries (entre els 7 i els 40 anys)
oferiran un multitudinari concert
d’aquest instrument, en una ac-
tuació que enguany comptarà amb
la participació d’un guitarrista ben
conegut: Juanjo Muñoz, de Gossos.

L’organitzador i director de l’ac-
te, Ernest Larroya, explica que
s’interpretaran tres temes (rock,
swing i funky), que els bateries ja
han assajat prèviament. Les parti-
tures han estat composades per
Xavier Camp, Albert Mallorca i el
mateix Larroya, que subratlla la
col·laboració dels comerços So-
lans, Sibelius, Baquetes BAART i
locals d’assaig La Sorda.
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CABARET DE CIRC
Espectacle amb artistes de diverses

disciplines de circ coordinat per
l’associació La Crica. Dijous, 25 d’agost.
Teatre Kursaal de Manresa.

Calien reformes. I tot i que pot-
ser només s’hi ha passat l’escarpa
i el martell, és evident que el Ca-
baret de circ va tornar enguany
amb energies renovades i perfilant
un camí amb un traçat que es
preveu i entreveu com a correcte
i prometedor.

La Sala Gran del teatre Kursaal
va aplegar un bon nombre de pú-
blic en aquesta mostra que va te-
nir les actuacions de Ton Munta-
né, Asier Garnatxo, Borja Gonzá-
lez acompanyat al piano per Ser-
gi Soler (Companyia Yluquepin-
tas), Yolanda i Rebeca Gutiérrez
(Companyia Capicua), Nando Ate-
ca i Pablo Domichovsky (Compa-
nyia Los Caneca), Quim Girón i
Jordi Gaspar. Sobre l’escenari es va
poder veure una mostra de dife-
rents arts de circ: malabars, trapezi
i clown, que van captar l’atenció del
públic, acompanyat dels seus so-
nors aplaudiments i ovacions.

La lleugera i correcta reforma de
Cabaret de circ ha de portar a un
pas més: l’efecte sorpresa. No cal
cercar la mítica frase circense de
més difícil encara, però sí superar
la presentació de propostes bàsi-

ques de circ. Amb això no voldria
treure mèrit als exercicis executats
sobre l’escenari del Kursaal (que
sembla fàcil i en cap moment no
ho és: hi ha esforç i dedicació per
aconseguir-ho!), però sí que el
camí encetat ha de portar en la
profunditat del muntatge i la cura
en el contingut de cada una de les
propostes que s’incloguin en
aquest. De moment, el muntatge
global de Cabaret de circ encara es
mou per línies poc frondoses. 

Què cal destacar de la propos-
ta de dijous passat? Doncs la mag-
nífica habilitat de Borja González

en els quadres d’arena realitzats
davant d’ulls d’espectadors atònits,
i la companyia Capicua amb un
especial número de trapezi amb
dues trapezistes. Exemplifiquen
aquest efecte sorpresa, aquest pas
endavant. 

Cabaret de circ vol esdevenir un
referent i s’hi estan esmerçant es-
forços, i tot treball amb dedicació,
voluntat, aconsegueix l’objectiu
desitjat. A la reforma encetada ja li
comença a tocar la capa de pin-
tura amb bones dosis d’enginy i
imaginació. No van desencami-
nats.



EL CABARET DE CIRC TORNA RENOVAT
PERÒ MANCAT D’EFECTE SORPRESA

MANRESA
Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

L’espectacle va demostrar enguany que s’ha perfilat un nou camí amb un traç que
promet, però el muntatge es mou per línies poc frondoses. Calen més dosis d’enginy

Escena d’un dels muntatges que es van poder veure dijous al Kursaal
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Murphy, l’any passat a Berga 
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