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CULTURES

MATÈRIA VIVA
Direcció i creació escènica: Nicolás

Hermansen. Intèrpret: Marialba Esquius.
Dijous, 26 d’abril, Teatre Kursaal de
Manresa.

oques localitats van que-
dar a la venda a la Sala
Petita del Kursaal en l’es-

trena de Matèria viva, una peça
que adapta el llibre homònim de
Teresa Franquesa, una manresa-
na que resideix a Barcelona i tre-
balla en el departament de Medi
Ambient de l’Ajuntament de la
capital catalana. Un treball que té
la surienca Marialba Esquius com
a intèrpret i adaptadora, en aques-
ta darrera faceta juntament amb el
director del muntatge, Nicolas
Hermansen.

Matèria viva és un relat auto-
biogràfic i intens, un viatge íntim,
un recorregut vital marcat per una
experiència de dolor profunda,
relatada des d’un jo especial i vi-

brant. El llibre constata la super-
vivència i la convivència d’aquest
dolor i el somni, el record i l’anhel
d’uns temps feliços que el miti-
guen. Una narració que no cerca
la proximitat amb falsos senti-
mentalismes sinó que la realitat de
la protagonista arriba nítida a l’es-
pectador. El que possiblement
sobta és l’aposta escènica.

Un text vibrant, emotiu i intens
amb una proposta basada en un
hieratisme i una fredor escèni-
ques que només estableixen pun-
tuals nexes d’unió entre forma i
contingut, però que funcionen
amb totalitat paral·lela. Una apos-
ta escènica correcta però sense
massa avinences amb el que rela-
ta el text i on s’aposta més per una
estètica que procura trencar la
intensitat del relat, petites llicèn-
cies per l’espectador però que re-
alment el que trenca és l’amalga-
ma entre text i posada en escena.

Tot i les directrius, el relat en veu
d’Esquius és una petita delícia
teatral, ja que acaba prevalent el
text. Una interpretació viva i cu-
rosa. El text reclama el seu lloc de
forma evident. L’experiència de
dolor és íntima i passional, i així
hauria de poder-se reproduir a
l’escenari. 
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MARIALBA ESQUIUS POSA
VEU A UN DOLOR INTENS

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

L’actriu surienca va fer de la seva interpretació una petita
delícia teatral en l’estrena de «Matèria viva» al Kursaal

L’espectacle Clinc! de la compa-
nyia Pep Bou que era previst per al
proper dijous a la Sala Petita del
Kursaal de Manresa es trasllada al
teatre Conservatori per les majors
dimensions de la caixa escènica
d’aquest equipament. El muntat-
ge es podrà veure a partir de les 21
h, i les entrades són a la venda al
preu de 12 euros.

Clinc! és una nova proposta de
Pep Bou, un dels principals expe-
rimentadors creatius amb bom-
bolles de sabó i altres estructures
tensioactives. En aquesta ocasió,
l’artista de Granollers figura com a
creador i director de l’espectacle,
la interpretació del qual queda
en mans de dos valors emergents
de la companyia com Isaías An-
tolín i Eduardo Telletxea. La fasci-
nació que exerceixen en els es-
pectadors les figures creades se
suma en aquest muntatge a una
voluntat explícitament còmica.
Clinc! explica la història de dos in-
dividus en un món que els resul-
ta desconegut i del qual no en
podran sortir fins que assoleixin el
coneixement exterior i interior a
través de l’experimentació.
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El «Clinc!» de
Pep Bou passa
de la Petita del
Kursaal al teatre
Conservatori

El Dia Internacional de la Dan-
sa se celebra demà, diumenge,
arreu del món i significa a Manresa
el tret de sortida a un programa
d’actes que popularitzarà aquest
gènere escènic entre la ciutadania
fins al proper 6 de maig. El prota-
gonisme d’aquestes manifesta-
cions anirà a càrrec de les escoles
de dansa de la ciutat i d’altres lo-
calitats de la comarca.

La primera activitat del calen-
dari tindrà lloc aquest mateix diu-
menge en diferents espais urbans.
L’escola Cos i Dansa de Manresa és
la responsable organitzativa d’una
proposta que uneix la creativitat de
la dansa amb la geometria de
Moebius. Simultàniament, de les
18.30 a les 20 h, a les places de Ca-
talunya, Espanya,  Europa i la Re-
forma hi haurà ballarins que es
mouran dins d’una construcció
geomètrica, uns espais cordonats
amb cintes de colors diferents. La
participació és oberta a tothom qui

vulgui construir la figura d’una
banda. 

La cità següent serà el dissabte
5 de maig a la plaça de Sant Do-
mènec, on l’Associació Bages-
dansa organitzarà un festival amb
les escoles de Manresa i comarca.
La moguda començarà a les 11 h
amb una classe d’escalfament i es
perllongarà fins a les 13 h amb la
mostra dels més joves. A la tarda,
a partir de les 18 h, se succeiran les
actuacions de les escoles: Escola de
dansa Roser de Manresa, Escola de
ballet Olga Roig de Manresa, Es-
cola de ballet Julieta Soler de Man-
resa, Escola de dansa + que dan-
sa de Sant Vicenç de Castellet, Es-
cola de dansa Pas a dos de Sant
Joan de Vilatorrada, Escola de ba-
llet M. Cinta de Súria i de Sallent.
La jornada tindrà la col·laboració
de la botiga Les sabatilles verme-
lles.

El diumenge 6 de maig, de les 18
a les 21 h, a Sant Domènec, l’as-
sociació 7deball muntarà una tro-
bada de ball en línia, amb els ba-
llarins coneguts com a linedancers.
En aquesta modalitat de ball es re-
produeixen coreografies d’arreu
del món i les persones ballen so-
les tan sols pel simple plaer de
moure’s.
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La jornada inicial portarà
demà a la tarda la primera
activitat en quatre places
diferents de la ciutat



El Dia Internacional de la
Dansa se celebra a partir
de demà a Manresa


