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CULTURES

Més d’un miler de persones van
aplaudir l’actuació d’Antonio Oroz-
co el 18 de març del 2010 a la
manresana sala Silenci en una nit
festiva on aquest cantant català
d’arrels andaluses s’hi va deixar la
pell. El cantautor, un dels aban-
derats estatals de la fusió, presen-
tava Renovatio, el cinquè disc de la
seva carrera. El proper divendres
15 de febrer, Orozco (Barcelona,
1972) tornarà al mateix escenari,
ara amb la gira «Único». Actuarà a
partir de les 12 de la nit.

Tot i que la sala Silenci havia
apostat darrerament per concerts
de grups de versions amb entrada
gratuïta, la possibilitat de tornar
programar Orozco, un artista que

«va tenir molt èxit i va deixar molt
bones sensacions» al públic man-
resà, no s’ha volgut deixar escapar,
explicava ahir el responsable de
comunicació de Silenci, Christian
Busquets. El concert d’Orozco és

una línia «paral·lela» a la progra-
mació musical gratuïta que conti-
nuarà oferint la sala.

Orozco va actuar en la primera
temporada de Silenci, que va ob-
rir Melendi i va tancar Macaco. El
músic va celebrar el seus deu anys
de carrera amb un nou disc d’es-
tudi Diez, que va sortir al mercat  a
final del 2011 i on revisitava els
seus grans èxits. La gira el va por-
tar per la geografia espanyola i,
també, a països com Mèxic, Arge-
nina, Puerto Rico, Colòmbia i
Xil·le. Actualment de gira amb
«Diez de Diez», on mostra la seva
faceta més rockera, Orozco en-
egarà a partir del 2013 la seva
nova proposta musical en directe,
que passarà per Manresa. 
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Antonio Orozco torna a la
sala Silenci després de dos
anys, ara amb la gira «Único»
El músic català d’arrels andaluses, que va omplir amb un miler de

persones en la seva anterior visita, actuarà el 15 de febrer a Manresa


Antonio Orozo en un moment del concert que va oferir a la sala manresana el 18 de març del 2010

ARXIU SALA SILENCI

Entrades a la venda
Aquesta setmana es posen a
la venda les entrades per al

concert que es podran adquirir a
www.silencimanresa.com, també a
www.ticketmaster.es, a les oficines
de la sala i al Kursaal de Manresa. El
preu de l’entrada anticipada és de
23 euros.



LA CLAU

El grup Easy drets, format per sis
alumnes de trompeta d’entre 10 i
12 anys de les escoles municipals
de música de Súria, Navarcles-
Sant Fruitós i Manresa, han acon-
seguit el tercer premi del vuitè
Concurs de Música de Cambra
«Higini Anglès»  de la Diputació de
Tarragona, que es va celebrar dis-
sabte a l’escola i el conservatori de
Reus. És dotat amb 150 euros.

Els bagencs Pau Sànchez, Biel
Pelfort, Arnau Rodriguez, Albert Vi-
llar, Cesc Badia i Biel Roca (de
Santpedor, Súria, Moià i Calders),
integren un grup promogut pels
professors Joan Arnau i Joan Fons,
que van «engrescar» els joves
trompetistes i que «els han acom-
panyat en tot el procés». Arnau i
Fons van formar el grup amb la in-
tenció «d'aconseguir que, a banda
de fer pinya, els alumnes se sen-
tissin motivats a fer música i s’a-
costumessin a tocar en públic». Ha
estat el primer concurs d’aquests
alumnes, que ha acabat amb pre-

mi. A la categoria on va competir
Easy drets (en què el més gran no
podia tenir més de 15 anys i es de-
manava una mitjana del grup 13
anys), es van presentar deu for-
macions ben diverses i amb un
bon nivell general. Arnau destaca
que, «a més que ho van fer molt bé,
eren descaradament els més jo-
ves». Després d’haver assajat sis
dissabtes al matí i haver actuat a la
sala gòtica de la Seu per la Fira de
Santa Llúcia, es van presentar al
concurs de Reus, «i veure els bots
que feien va ser un moment fan-
tàstic», apunta el professor.

El grup de trompetes Easy drets
van preparar intensivament i amb
una feina exigent, segons Arnau,
les obres Prieres 1 i un arranjament
de la nadala Oh arbre sant!

Avui actuaran a la sessió de les
18 h dels concerts del Conservatori
al Kursaal. Igual que demà, hi
haurà sessions a les 18 i a les 20 h.
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Sis joves trompetistes bagencs,
premiats en un concurs de
música de cambra de Reus

Easy drets o Isidrets
El grup porta el nom d’Easy
drets, que vol dir el que es

pronuncia: «Isidrets», en honor al
Timbaler del Bruc que es deia Isidre. 



L’ANÈCDOTA

Els integrants d’Easy drets amb els professors Joan Fons i Joan Arnau

ARXIU PARTICULAR

Els músics, d’entre 10 i 12
anys, estudien a les escoles
de música de Súria, Manresa,
i Navarcles-Sant Fruitós



LA BÊTE
Autor: David Hirson. Direcció: Sergi

Belbel. Interpretació: Jordi Bosch, Jordi
Boixaderas, Abel Folk, Míriam Alamany,
Pepo Blasco, Anna Briansó, Queralt
Casasayas, Carles Martínez, Gemma
Martínez i Manel Veiga. Dissabte i
diumenge, al teatre Kursaal. Manresa

na discussió escènica, la
tensió entre el teatre cul-
te i el teatre popular, és la

proposta que ha tancat l’any teatral
al Kursaal de Manresa. La Bête, de
David Hirson, sota la direcció de
Sergi Belbel i traducció de Joan Se-
llent, desenvolupa amb contun-
dència l’enfrontament de dos pols
oposats com són Valère (Jordi
Bosch) i Élomire (Jordi Boixade-
ras). Élomire dirigeix i escriu per a
una companyia que ha trobat el
mecenatge del príncep Conti (Abel
Folk). El príncep, però, s’ha cansat

de les tragèdies d’Élomire i pensa
que, amb la incorporació de Valè-
re, un còmic de carrer, els treballs
de la companyia li seran més
plaents. Però el xoc entre Valère i
Élomire és frontal i sense remei ni
possibilitat de conciliació. La via
més culte pot conviure amb la

popular, però el conflicte esdevé
quan l’un resta terreny a l’altre o,
dit d’altra manera, s’imposa, sen-
se raó, simplement per la conve-
niència del «qui paga mana».

La Bête proposa un discurs es-
cènic, sorprenent a cada pas. L’e-
volució de les discussions i plan-
tejaments teatrals evolucionen
cap a l’exposició de conceptes i
idees artístiques per avançar amb
franca gosadia cap al discurs vital
de principis personals, de con-
cepció moral o ètica; discutir sobre
la convicció pròpia, el que un for-
ja personalment com a correcte,
just o afí o renunciar-hi per un ben-
estar, un plaer o un acomoda-
ment totalment passatger però
reconfortant mentre es gaudeix.
Aquí hi ha el dilema. Valère és un
xarlatà efectiu, fervorós adulador
que sap virar cap allà on el vent és
favorable; Élomire és el misan-
trop. Però de qui serà el triomf?.
Del buit però ben relacionat Valè-

re o del solitari impertorbable Élo-
mire?  Defensar el que un consi-
dera just pot esdevenir el camí de
l’ostracisme i la solitud.

El duel escènic entre Bosch i
Boixaderas és vigorós, indiscutible
i fantàstic; l’inesgotable verborrea
de Valère davant els silencis tor-
badors i captivadors d’Élomire,
componen l’autèntica essència de
La Bête. L’elogiable, indiscutible i
excel·lent treball dels dos actors és
seguit per un capriciós i aparent àr-
bitre, Abel Folk en el paper de
príncep Conti. I Carles Martínez en
la representació del caràcter vo-
luble a qui no l’importa renunciar
a les pròpies conviccions. I de
nou, es constata el bon fer com a
director d’actors de Sergi Belbel,
que ha modulat el muntatge entre
rialles perquè  el pes específic del
text aparegui com un baix continu
per plantejar a l’espectador quants
Valères o Élomires reconeix. O si ell
mateix, n’és un.



U

QUANTS VALÈRES O
ÉLOMIRES CONEIX?

Fantàstic pols interpretatiu entre Jordi Bosch i Jordi
Boixaderas o entre l’histrionisme més popular i
l’exquisitesa més intransigent a la genial «La Bête»

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Jordi Boixaderas és Élomire

DAVID RUANO


