
La música serà el lligam de la
ruta que Manresa ha organitzat per
a aquest dissabte per donar a co-
nèixer el seu patrimoni. La inicia-
tiva s’emmarca en les Jornades
Europees del Patrimoni, que se ce-
lebren cada any a final de setem-
bre i que enguany proposen més
de 300 activitats, totes gratuïtes. El
programa s’impulsa des del de-
partament de Cultura, amb el pa-
trocini del Consell d’Europa.

Manresa, des de ja fa uns quants
anys, se suma a la iniciativa amb
una oferta coordinada des de l’A-
juntament amb la participació de
les institucions i entitats que vet-
llen pel coneixement i la preser-
vació del patrimoni cultural de la
ciutat. A banda de jornades de
portes obertes i tallers durant el
cap de setmana, la novetat és la
ruta Patrimoni amb banda sono-
ra, que proposa fer un viatge pels
escenaris de la història de Manre-
sa, des de la formació de la ciutat
medieval fins al patrimoni indus-
trial i modernista del segle XX.
En cada aturada de la ruta hi hau-
rà una actuació musical a càrrec de
diferents formacions del Conser-
vatori de Música de Manresa, cosa
que implica la participació d’un
centenar d’alumnes. A més, tam-
bé hi participen els conjunts vocals
de la Capella de Música Burés i la
Camerata Harmònica.

La visita, que serà guiada, co-
mençarà dissabte a les 10 del matí
a l’oficina de turisme de Manresa,
i durarà fins a les 2 del migdia.
Amb la voluntat de fixar la mirada
en la renovació que s’ha fet a les sa-
les del Museu Comarcal de Man-
resa, s’hi inicarà la ruta, amb l’ac-
tuació d’un trio de clarinets i la de-
gustació de xocolata desfeta per
agafar forces. Les parades següents
seran a la cripta (violoncel) i al Mu-
seu de la Seu; al Conservatori de
Música (orquestra de cambra); al

claustre del convent de les caput-
xines (Capella de Música Burés), a
la Plana de l’Om (grup de saxos) i
al davant del Casino (Banda del
Conservatori). Les actuacions es
podran seguir amb la visita o de

forma individual.
A més, a la tarda, hi haurà ac-

tuacions a l’església de la Cova
(Camerata Harmònica, 18 h) amb
posterior visita guiada a l’església,
la Coveta i el museu; i al Museu de

la Tècnica (combos de jazz). L’Ar-
xiu Comarcal s’afegeix a les jorna-
des amb l’exposició El patrimoni
musical de Manresa, que mostra-
rà partitures, cartells, programes de
mà, fotografies...
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Manresa proposa una ruta musical per
celebrar les Jornades del Patrimoni

Formacions amb un centenar d’alumnes del Conservatori actuaran dissabte en espais de la ciutat
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EL PATRIMONI es dóna a conèixer Responsables de
diferents espais patrimonials de Manresa presenten
l’oferta. Dissabte a la tarda, després d’un concert de la
Camerata Harmònica, es podrà visitar la Cova. Com a
novetat, s’obrirà el claustre del convent de les caputxines
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BELLVER DE CERDANYA
Trobada de Corals de Cerdanya al
santuari de Santa Maria de Talló

El santuari de Santa Maria de
Talló, un edifici romànic de

destacades dimensions i d’extraordi-
nària acústica, acull, des de fa dotze
anys, la Trobada de Corals de Cerda-
nya. ▶ Diumenge, a les 18 h.

CARDONA
Obertura dels baluards del castell
després de la seva restauració

Després de la seva restaura-
ció, s’obren per primer cop a

les visites els baluards de Santa Ma-
ria i Sant Vicenç del Castell de Cardo-
na. A més, hi haurà jornada de portes
obertes al castell i a la canònica de
Sant Vicenç. ▶ Divendres, dissabte i
diumenge, de 10 a 13.30 i de 15 a
19.30 h. I dissabte, a les 23 h, visita
guiada nocturna al castell.

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
Visita guiada, berenar i concert 
al Priorat de Santa Maria

S’ha organitzat una visita
guiada al Priorat de Santa Ma-

ria a càrrec de Maria Morros. A les 19
h s’oferirà benerar als assistents i, en
acabat, començarà el concert Des de
l’òpera antiga fins a la cançó catala-
na, a càrrec d’Assumpta Cribillers,
mezzosoprano, i Roser Sans, piano.
▶ Dissabte, de 17 a 21 h

CASTELLNOU DE BAGES
Itinerari per la terra d’Al-Mansur
i del maqui Caracremada

La ruta, titulada Patrimoni
rural, terra de maquis, passa

per la Torre del Moro per explicar les
incursions d’Al-Mansur i per la creu
del Perelló per saber com van ser les
darreres hores de Ramon Vila
Capdevila, Caracremada. ▶ Dissabte i
diumenge, a les 12 h, a l’ajuntament

SOLSONA
Un tomb pel nucli antic, amb tast
de vins i música barroca

Es farà un itinerari guiat sobre
les darreres troballes del nucli

antic. A Cal Carrerers, es farà un tast
de vins i l’Orfeó Nova Solsona actua-
rà al claustre de la catedral.▶ Dissab-
te, a les 19 h, a l’oficina de turisme
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ACTIVITATS DESTACADES

LO MEJOR DE ANTONIA SAN JUAN
Direcció i interpretació: Antonia San

Juan. Autors: Fèlix Sabroso, Enrique Ga-
llego i Antonia San Juan.  Artèria Pa-
ral·lel. Avinguda Paral·lel, 62. Barcelona.
� DIES:  fins al 2 d’octubre. De dime-
cres a divendres, a les 21 h; dissabte, a
les 21.30 h; i diumenge, a les 18.30 h.
Diferents preus. Consulteu a
www.arteria.com

l currículum d’Antonia
San Juan (Las Palmas,
1961) és injust. La parti-

cipació a la pel·lícula Todo sobre mi
madre (1999) de Pedro Almodóvar
la va encasellar en l’imaginari
col·lectiu per la interpretació d’un
personatge, la transvestida Agrado,
que va alimentar les especula-
cions sobre la seva identitat sexu-
al. No en va, està fins més enllà d’on
es pon el sol que es dubti de la seva
feminitat, però la capacitat i el ta-
lent que exhibeix a l’escenari de
l’Artèria Paral·lel permeten des-
cobrir una portentosa còmica i
monologuista a aquell que només
associa el seu nom al film del di-
rector manxec i/o a la presència a
la sèrie televisiva La que se avecina.
L’actriu canària fa 25 anys que es
mou sobre els escenaris i a l’es-
pectacle Lo mejor de Antonia San
Juan desborda l’espectador amb
una allau de rialles i mala llet que

sobrevolen l’hora llarga d’actuació
al teatre barceloní.

El muntatge és confeccionat
amb fragments d’alguns dels mi-
llors monòlegs dels espectacles
amb els quals s’ha construït un
nom durant un quart de segle ac-
tuant en bars i sales, com ara Otras
mujeres i Las que faltaban. Perso-
natges amb personalitats molt ac-
centuades, protagonistes de cir-
cumstàncies a voltes molt quoti-
dianes i a voltes marcadament
surrealistes. Des de la model amb
els fums molt pujats que acaba ben
sola, fins a la mare prepotent, pas-
sant per una dona abduïda per ex-
traterrestres, les dones a les quals
atorga vida Antonia San Juan són
biografies femenines que exhalen
un intens sentiment de soledat.

San Juan no necessita de l’acu-

dit vulgar ni de l’astracanada per fi-
lar un esclat de rialles continuat a
la platea. La contundència del dis-
curs que posa en boca dels perso-
natges parla d’una actriu compro-
mesa amb una actitud vital que
traspua constantment a l’escena-
ri. Aquests dies, a l’Artèria, entra i
surt de l’escenari concatenant vides
alienes per configurar una sola
identitat, la del desconcert d’uns
temps propicis a la mala bava.
Llàstima que les grans dimensions
de l’Artèria no són l’espai més ade-
quat per a una actriu que guanya
prestància en formats com El club
de la comèdia. Però parant l’orella
es constata la categoria d’una ar-
tista de llarg i sincer recorregut.
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LA MALA BAVA D’ANTONIA SAN JUAN

Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

«L’actriu canària fa 25 anys que es
mou pels escenaris i no necessita
l’acudit vulgar per filar un esclat
de rialles continuat»


