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CULTURES

SIS ANYS DESPRÉS DE LA
PRIMERA VEGADA QUE VA
ACTUAR AL CLUB DE LA CANÇÓ,
Mone va tornar dijous al Sielu de
Manresa per presentar l’espectacle
Cançons pròpies i apropiades
acompanyada a la guitarra pel Pau
Figueres, i presentada per la seva
amiga Txell Sust, a qui va convidar a
fer veus en una cançó. Durant el
recital es van succeir els temes del
disc Regal i els de musicals, en molts
dels quals ha participat als darrers
anys. Amb la seva simpatia, Mone va
complaure els admiradors fins a molt
després d’acabat el concert. 



Èxit de Mone a
dalt i a baix de
l’escenari en un
concert al Sielu

JOSEP COMELLAS

La Sala Gran del Kursaal acolli-
rà, finalment, el 15 de març a les 9
del vespre el concert d’homenat-
ge a Georges Brassens, a càrrec
d’Eva Dénia Trio, dins la celebra-
ció de la Francophonia d’enguany
i que des de fa 3 anys acull el tea-
tre. Inicialment, el concert era
programat a la Sala Petita però el
bon ritme en la venda d’entrades
ha fet que es traslladés d’espai.

REDACCIÓ | MANRESA

L’homenatge a Brassens,
a la Sala Gran del Kursaal

MÚSICA

En el marc de les Festes de la Llum i coincidint amb el vintè aniver-
sari, demà 26 de febrer, a les 12 del migdia, el Museu de la Tècnica de
Manresa retrà homenatge als cintaires i sequiaires gràcies als quals l’e-
quipament ha arribat als vint anys. Durant el matí es farà un reconei-
xement a totes aquestes persones que han col·laborat més activament
amb el museu. Tot seguit es podrà escoltar un concert a càrrec del grup
Less Six, de Manresa. El Museu de la Tècnica de Manresa ocupa els es-
pais del monumental edifici dels Dipòsits Vells de Manresa. Es van cons-
truir entre 1861 i 1865 pel mestre d’obres Marià Pontó i van servir per
proveir la primera xarxa de distribució d’aigua de la ciutat.

REDACCIÓ | MANRESA

El Museu de la Tècnica fa 20 anys amb un
reconeixement als cintaires i sequiaires 

CELEBRACIÓ

NIT DE RÀDIO 2.0
Text i direcció: Cristina Clemente.

Intèrprets: Clara Cols, Pablo Lammers,
Sergio Matamala, Alícia Puertas, Blanca
Caminal. � DIA: 23 de febrer. Sala
Petita del Teatre Kursaal. Manresa.

estudi d’una emissora de
ràdio. Falten pocs minuts
per a l’emissió del pro-

grama de nit que condueixen en
Llorenç, en Pedro i la Candela. El
projecte de l’espai de tarda que ha-
vien presentat no ha estat accep-
tat i, precisament, aquella nit, a la
becària de la ràdio li brinden la pri-
mera oportunitat de sortir en an-
tena. El programa habitual de cer-
ca d’objectes insòlits i desclassifi-
cats es veu alterat quan els oients
comencen a trucar cercant la pau,
la felicitat... El conflicte inicial es
veurà resolt quan la mateixa be-
cària comenci a atendre les tru-
cades i resolgui les preguntes dels
oients, establint paral·lelismes i
fabulant amb històries extretes de
perfils socials com Facebook i
Twitter.

Nit de ràdio 2.0 deixa palès i
amb fermesa l’enginyós i ben es-
tructurat talent de Cristina Cle-
mente en el plantejament, cons-
trucció i desenvolupament del
text. A través de l’emergència de les
xarxes socials, Clemente desen-
volupa amb nitidesa la incapaci-
tat de comunicació real, no virtu-
al, en les relacions humanes; l’a-
nul·lació de sentiments; la pro-
jecció que se’n fa de les persones
no per coneixement sinó pel que
es pot espigolar d’ells a través de les
xarxes (la virtualització del tradi-
cional, efectiu i contraproduent sa-
fareig). Una ben ideada i estratè-
gica teranyina, efectiva escènica-
ment, i colpidora per a l’especta-
dor. I tot embolcallat en un apa-
rentment estil amable, simpàtic i
còmic que li serveix a  Clemente
per desgranar aquesta fredor i
deshumanització de les relacions
personals i on s’evidencia que, tot
sovint, qui més calla és aquell qui
més necessitat de parlar té: «hi ha
qui parla de sentiments i n’hi ha
que en té». Un elenc actoral a l’al-
çada del vibrant text no deixa in-
diferent, possiblement per aquest
doble vessant d’aparent comèdia
i missatge d’alerta davant d’una in-
vasió virtual per la qual ens deixem
arrossegar. Nit de ràdio 2.0 és un
muntatge sobri que sense tragè-
dies evidencia les noves tendències
de les relacions personals. 

L’



DE SENTIMENTS, HI HA QUI
EN PARLA, HI HA QUI EN TÉ

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA


