
34
DIMARTS, 27 DE DESEMBRE DEL 2011 | Regió7

CULTURES

Els cantaires de l’Orfeó Manresà en un dels passatges de la representació d’El poema de Nadal

SALVADOR REDÓ

a representació d’El
poema de Nadal, a
càrrec de l’Orfeó Man-
resà i Els Carlins, va

brillar diumenge al vespre, al tea-
tre Kursaal, amb llum pròpia. L’es-
pectacle va aconseguir, amb bona
nota, portar de nou a l’escenari una
lectura teatralitzada i cantada del
colossal text de Josep Maria de Sa-
garra. El muntatge va combinar la
interpretació a càrrec de sis actors
i actrius del grup de teatre d’Els
Carlins amb la tradició musical na-
dalenca a través de diversos mú-
sics i cantaires. L’acompanyament
instrumental, encapçalat pel pia-
no magistral de Manel Camp, va

aportar un toc de jazz fonamental
que va donar personalitat i dina-
misme a l’obra. El públic, bàsica-
ment adult, que omplia la platea
del teatre manresà, va reconèixer
la tasca dels participants amb ge-
nerosos aplaudiments finals.

La posada en escena va ser
nombrosa però ordenada, senzi-
lla però suficient. Els actors que re-
citaven l’obra clàssica de Sagarra
interactuaven amb les corals i els
músics, que al fons de l’escenari,
darrere una tela transparent, in-
terpretaven les nadales. Així, els di-
versos cants d’El poema de Nadal
es van alternar amb les peces El
cant dels ocells, El desembre con-
gelat, Sant Josep i la Mare de Déu,
Les dotze van tocant, Fum, fum,
fum, El noi de la mare, Les bèsties
del naixement, i Nadal! Nadal! La
música de Manel Camp (piano),

Lluís Ribalta (bateria), Jordi Camp
(baix), Jordi Badia (teclats) i Àngels
Rios (flauta) va esdevenir clau en
el muntatge. A ritme de jazz, el
quintet va posar la nota essencial
a l’espectacle amb una sonoritat
animada i seductora.

La suma d’esforços de l’Orfeó
Manresà i el Casal Familiar Re-
creatiu va resultar positiva i l’obra,
sota la direcció artística de Fina Tà-
pias, va aconseguir, durant una
hora, captivar els assistents a tra-
vés d’uns versos d’una riquesa lè-
xica aclaparadora, mesclats amb
les corals i la participació de di-
versos cantaires que anaven apa-
reixent a l’escenari i retroalimen-
tant El poema de Nadal. Tot i que
les veus i els gestos dels actors (Do-
lors Garzón, Ivan Padilla, Montse
Mas, Meritxell Costa, Àngels Tor-
rens i David Soldevila) van co-
mençar un xic tímids, a poc a poc,
la seva interpretació va anar aga-
fant cos enmig d’una escenografia
evocadora. Així, l’obra de Sagarra
va delectar de nou el Kursaal en un
muntatge que Manresa es mereix
mantenir (i renovar) cada Nadal.
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Crònica

Sagarra, nadales i jazz
L’Orfeó Manresà i Els Carlins van oferir diumenge al Kursaal
El poema de Nadal de Josep M. de Sagarra en un muntatge
que va combinar la interpretació del text amb la cantada de
nadales, acompanyats per un jazz capital i en majúscules 

Breus
ARXIU/MARTA PICH

El pianista Manel Camp és un
dels protagonistes d’El poema de
Nadal, de Sagarra, que es fa avui
(20 h) al teatre Victòria de Barce-
lona, dirigit per Esteve Polls i in-
terpretat per Jaume Comas, Mer-
cè Comes, Enric Majó, Sergi Mateu,
Alexandra Palomo, Jaume Pla i
Mercè Pons, a més de les corals
Cantiga i Tic-Tac. Les entrades va-
len entre 15 i 24 euros (Servicaixa).
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Manel Camp, en «El
poema de Nadal»,
avui al Victòria

TEATRE

El CD-DVD del directe que At
Versaris i Ass Trio van oferir a la
sala Stroika de Manresa sortirà a la
venda aquest divendres produït
per Propaganda pel Fet! Des de
demà, però, ja estarà disponible al
web de la discogràfica.

REDACCIÓ | MANRESA

A la venda el directe
de la Stroika d’Ass
Trio i At Versaris 

MÚSICA

EUDALD REDÓ

Un dels actes tradicionals de les festes nadalenques a la ciutat de
Manresa és el concert que porten a terme els membres de la coral Font del
Fil, celebrat diumenge passat, dia de Nadal, al vespre, en el bell marc del
Museu de la Tècnica de Manresa. El recital va aplegar un nombrós públic, que
va poder escoltar les interpretacions que els cantaires van realitzar d’alguns
temes propis del repertori d’aquestes festes, les populars nadales. La
vetllada va tenir la col·laboració de Jaume Puig, del Grup Escènic Nostra Llar,
en condició de rapsode.



Reeixit concert de la coral Font del Fil


