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CULTURES

El manresà Jordi Purtí va rebre
ahir el premi Zirkòlika a la millor
direcció per l’espectacle De paso,
de la companyia La Industrial
Teatrera, que també es va endur el
premi a la millor posada en esce-
na. El jurat va reconèixer la capa-
citat del director manresà per dur
a bon port «una història sobre el
transcurs de la vida, on tots els ele-
ments relligats donen forma cir-
cular a un espectacle rodó en tots
els sentits». El Galliner i el teatre
Kursaal, nominats al millor pro-
jecte per a la projecció del circ, no
van aconseguir el premi, que va ser
per a l’associació de Terrassa Tub
d’Assaig 7.70, organitzadors del
Festival de Circ de Terrassa. La gala
del lliurament dels premis es va fer
ahir a la nit a la vela del Circ Raluy.

La Industrial Teatrera, que ja
partia com una de les favorites de
la nit, es va emportar, amb Circ Pà-
nic, quatre dels nou premis Zir-
kòlika de Circ. L’espectacle de per-
xa xinesa L’home que perdia els bo-
tons, de Circ Pànic (Jordi Panare-
da), va ser guardonat al millor
muntatge de circ de carrer pel seu
caràcter «innovador tant a nivell
tècnic com dramatúrgic». El mun-
tatge també va rebre el premi a la
millor música, original de Clàudia
Gómez.

El guardó al millor espectacle de
circ de sala va ser per a Nomarra-
mon, per l’«audàcia d’afrontar un
espectacle en solitari exhibint un
talent i una maduresa escènica pe-
culiar». L’artista Alexander Weibel
es va endur el premi al millor nú-
mero de circ per l’«elegància, la for-
ça i l’originalitat del seu número de

múltiples cordes fluixes». La cate-
goria de circ de carpa se la va em-
portar Pinotxo, de la companyia
Circo Italiano i el premi a la millor
companyia novella va ser per a
PSIRC per l’«honestedat de la pre-
sència en pista, l’acrobàcia emo-
cionant i ben presentada i la seva
actitud per renovar el circ».

El jurat dels premis, presidit pel
director de la fira de circ Trapezi de
Reus, Jordi Gaspar, estava format
per Jordi Duran, director de la
Fira de Tàrrega; Ley Mendoza, ar-

tista i coordinador artístic de La
Central del Circ; Ricard Pardo,
tècnic de Cultura i Joventut de
l’Ajuntament de Martorell; Sílvia
Duran, de l’ICIC; Lola Casade-
mont, directora de la Fira de Circ
al Carrer de la Bisbal; Laura Bové,
de la Direcció General de Coope-
ració i Promoció Cultural de la Ge-
neralitat; Lucas Escobedo, artista
membre de la companyia de circ
Locus Lucas; i Johnny Torres, ar-
tista i director, actualment amb la
companyia Alecto Circ.
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El manresà Jordi Purtí obté
el premi a la millor direcció
dels Zirkòlika per «De paso»
La Industrial Teatrera i Circ Pànic es van endur ahir, a la gala del circ de

Catalunya, quatre dels nou guardons El Galliner i Kursaal, sense distinció



Trobar el «to» entre tètric i lú-
gubre que ambientés una presó al
segle XIX va ser «el més difícil» del
projecte per al compositor man-
resà Francesc Gener (1966), que
signa la banda sonora del telefilm
Concepción Arenal, la visitadora de
presons, que avui es projecta per
TV3 (22.30 h). La cinta va ser la
gran triomfadora del Zoom, el
Festival Europeu de Cinema per a
Televisió d’Igualada en la passada
edició, celebrada el novembre. 
Dirigida per Laura Mañá, i inter-
pretada per una excel·lent Blanca
Portillo, aquesta coproducció de
TV3 va obtenir els premis al millor
telefilm i millor director i el reco-
neixement del Jurat Jove. 

L’encàrrec de signar la música
d’aquesta pel·lícula li va arribar a
Gener a través de Laura Mañá,
amb qui ha treballat en diverses
ocasions, en produccions com
Sexo por compasión (2000), Pala-
bras encadenadas (2003) i Morir en
San Hilario (2005). En aquesta
ocasió, explica el compositor, es
tractava d’acompanyar, a través
de la música, heroica, ombrívola i
inquietant, la història de Concep-
ción Arenal, una activista gallega
que el segle XIX comença la seva
lluita per millorar les condicions de
vida dels presos i posar en marxa
la reforma de les institucions pe-
nitenciàries. 

En els darrers mesos, Gener,
amb diferents projectes sobre la
taula, ha creat la música dels do-
cumentals La gran aventura de La
Canadenca, de Jordi Fortuny, i
Operació Pegasus, d’Isabel An-
drés, emesos per TV3.
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La pel·lícula, la gran
triomfadora de la darrera
edició del Zoom d’Igualada,
es projecta avui a TV3



El Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa (CAET), el  6 d’abril, i el
teatre Kursaal de Manresa, el 18 de
maig, programaran en sessió con-
tínua, la trilogia de les ‘contres’ del
dramaturg manresà Esteve Soler
(Contra el progrés, Contra la de-
mocràcia i Contra l’amor). Ter-
rassa (Teatre Alegria) serà el primer
escenari català on es pugui veure
Contra l’amor, una peça copro-

duïda pel CAET amb La Seca-Es-
pai Brossa i, també, el primer on es
podrà veure íntegra la trilogia en
una sessió maratoniana. El primer
lloc on es van programar les tres
obres en sessió contínua va ser a
Ginebra, tot i que és a Atenes on la
trilogia ja ha estat estrenada. 

Terrassa i Manresa s’afegeixen a
La Seca-Espai Brossa, que, ini-
cialment, ja tenia previst estrenar
el tercer i últim capítol de la trilo-
gia teatral del manresà, Contra
l’amor, des del 10 d’abril fins al 12
de maig de l’any vinent (vegeu
Regió7 del 7 de setembre) però
que ara, a més, explicava ahir So-
ler, «també oferirà, alguns dies, el
passi continu de la trilogia». 

Contra el progrés la dirigeix el
santvicentí Joan Maria Segura i les
altres dues peces, Contra la de-
mocràcia i Contra l’amor, Carles
Fernández Giua. El repartiment,
inicialment i si no hi ha canvis de
darrera hora, l’integren Dani Ar-
rebola –l’únic actor que pren part
en els tres muntatges–, Txell Botey
Catà i Xavi Idàñez Farré (Contra el
progrés);  Pep Jové, Josep Julien i
Laia Martí (Contra la democràcia)
i falta per concretar (a banda d’Ar-
rebola i Laia Martí), la resta d’ac-
tors que posaran en escena l’es-
trena de Contra l’amor. 

Contra la democràcia va gua-
nyar el premi Serra d’Or al millor
text teatral català del 2011.
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Terrassa estrenarà «Contra
l’amor» i la sessió contínua
el 6 d’abril; al Kursaal es
programaran el 18 de maig 



La trilogia de les ‘contres’ d’Esteve
Soler es veurà a Terrassa i a Manresa

El Teatre Kursaal acollirà el Con-
cert de Reis, organitzat pel Rotary
Club Manresa-Bages, el 13 de ge-
ner.  Inicialment s’havia previst per
al dia 6 de gener, però la coincidèn-
cia amb el partit de futbol entre el
FC Barcelona i el RCD Espanyol, el
mateix dia a la mateixa hora, ha fet
que els organitzadors decidissin
canviar la data. L’objectiu del recital
és, expliquen, «intentar omplir to-
tes les butaques del teatre, ja que
els beneficis que s’obtenen d’a-
quest concert serveixen com a
dotació econòmica per al premi Si-
meó Selga». Per aquest motiu s’ha
canviat la data preveient la possi-

bilitat de tenir menys públic pel
partit de futbol. Així doncs, el con-
cert tindrà lloc una setmana més
tard, a les 6 de la tarda, i anirà a càr-
rec, com ja estava previst, de l’Or-
questra Simfònica Sant Cugat.

Les localitats per al concert es
poden adquirir, per 22 euros, a les
taquilles del teatre Kursaal, per
telèfon, al 93 872 36 36, o a la web
www.kursaal.cat. A més, enguany,
amb l’objectiu d’aconseguir ampli-
ar la dotació econòmica del premi,
es disposa d’una fila 0. Per això, tot-
hom qui hi vulgui col·laborar, pot
fer aportacions al número de
compte de Catalunya Caixa: 2013
6010 13 0201330508.
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El Concert de Reis del
Rotary es farà el dia 13 de
gener pel Barça-Espanyol

Jordi Purtí, ahir (tercer per la dreta), en la gala dels premis de circ

PERE FRANCESC/ACN

Cada premi Zirkòlika el patrocina una entitat, que aporta o bé una
companya de comunicació o bé una residència artística o bé la con-

tractació de l’espectacle o bé la realització audiovisual promocional.
Aquest any els patrocinadors han estat: Fira Tàrrega (millor espectacle de
circ de carrer), Comedia Comunicació (millor espectacle de circ de sala),
Teatralnet (millor espectacle de circ de carpa), La Central del Circ (millor
posada en escena), Fira Mediterrània (millor música), Fira Trapezi (millor
número de circ), Sta. Rita Comunicació (millor direcció), Associació de Pro-
fessionals del Circ de Catalunya APCC (millor projecte per a la projecció del
circ), Festival Mirabilia Fossano (millor companyia novella).

4

La Mediterrània patrocina un guardó

Francesc Gener signa la
banda sonora del telefilm
«Concepción Arenal»

ARXIU/CARLES BLAYA

FRANCESC GENER
Manresa. 1966. El compositor ha

forjat una prolífica carrera en el món
del cinema i la televisió. Per a petita
pantalla, Gener ha treballat en
produccions com Fago i documentals
com Los Cachorros de ETA.



IMATGE PROMOCIONAL

BLANCA PORTILLO
Madrid, 1963. Premi Nacional de

Teatre. Acompanyen Portillo en el
repartiment Anna Casas, Mabel
Rivera, Óscar Rabadán, Pere Arquillué,
Fermí Reixach i Diana Gómez.




