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CULTURES 

L’artista Txema Rico estrena avui
(20 h) a l’Espai d’Art del Cercle Ar-
tístic de Manresa l’exposició Inse-
parables. Rico (Rubí, 1965) concep
la seva obra a partir d’idees i, en
aquesta ocasió, la inspiració li va
sorgir treballant en un parell de
quadres que la ballarina Laura
Bataller va pintar el 1987 i que li va
cedir. Amb un bodegó i un pallas-
so, el pintor establert al Bages des
de fa 30 anys va fer servir la tècni-
ca del collage i el resultat són dos
quadres «que no tenen sentit l’un
sense l’altre». Amb aquesta pre-
missa va concebre altres obres
dobles fins a formar un total de sis
parelles, que són les que es podran
veure des d’avui i fins a l’11 de
maig. Altres parelles: dos quadres
de menjador que es confonen
«amb una trampa visual» o una
obra inspirada en el pintor nord-
americà Jackson Pollock, que en
taca una altra d’inspiració clàssi-
ca... La inauguració s’amenitzarà
amb l’actuació de Sinestèsic Trio.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Txema Rico
exposa al Cercle
sis parelles 
de quadres
«Inseparables»

SALVADOR REDÓ

Ni una cadira i ni un espai lliure. I amb gent al carrer. La Petit Parcir de
Manresa oferia ahir aquest aspecte en la presentació del llibre de Maria Josep
Pazos i Anna Vilajosana La força de l’ànima (Angle), que relata com la primera
va sortir del coma escoltant una cançó dels Convidats. (Demà, més informació)



«La força de l’ànima» deixa gent al carrer

SALVADOR REDÓ

La cantant Edurne va estrenar ahir la primera de les set funcions de
Grease a Manresa, en una sessió amb extrades exhaurides i amb públic de
Cardona per veure a l’escenari Dídac Flores. Després d’una freda arrencada, el
musical es va animar amb la cançó Greased Lightning. (Demà, més informació)



Edurne obre les sessions de «Grease» a Manresa

Paperipècia, una paraula in-
ventada que neix de la suma de pa-
per i  peripècia, dóna nom al nou
espectacle de Marcel Gros. El ve-
terà clown manresà va obrir ahir al
vespre la 24a edició de La Mostra
d’Igualada, la fira de teatre infan-
til i juvenil, en un teatre de l’Ateneu
ple a vessar. Fins diumenge hi ha
previstes un total de 90 represen-
tacions de 48 espectacles dife-
rents, 18 dels quals són estrenes. A
més, hi ha més de 400 programa-
dors professionals acreditats. D’a-
questa manera, Igualada es con-
verteix durant tres dies en la capi-
tal del teatre per a tots els públics
amb nou espais diferents, quatre
de tancats i cinc a l’aire lliure, a més
dels recorreguts dels espectacles
itinerants.  

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, i l’alcalde d’Igualada,
Marc Castells, van inaugurar ofi-
cialment ahir La Mostra. El titular
de Cultura va destacar que el cer-
tamen és «més necessari i impor-
tant que mai»,  ja que «ens aporta
la tasca dels creadors, que pensen
en com fer bon teatre per a la
gent jove; aporta feina a les com-

panyies i als emprenedors; i tam-
bé perquè és una ciutat que hi creu
i hi aposta». El pressupost previst
per a aquest any és de 265.311 eu-
ros, prop del 15% menys que l’e-
dició anterior. 

Després dels parlaments, el
Teatre de l’Ateneu va aixecar el teló
i va començar l’espectacle de Mar-
cel Gros. A través d’uns tubs bri-

llants de paper metal·litzat que
s’inflen i volen arreu de l’escena-
ri, el pallasso trasllada el públic al
món dels somnis, la fantasia o els
viatges a través del temps i l’espai. 

L’artista va provocar rialles des
del primer moment entre petits i
grans, en un espectacle dinàmic
que involucra els espectadors en
un partit de tennis,  un circ imagi-

nari o en la descoberta de la lletra
«A». Tal com explica el protago-
nista, l’espectacle  vol transmetre
la idea d’un «somni embolicat per
un somniàmbul», una altra pa-
raula inventada que es refereix a
«aquell que somia despert». La
il·luminació i la música que acom-
panya l’espectacle ajuden a tras-
lladar el públic a un món de fan-
tasia, on tot és possible. Marcel
Gros convida a confondre la re-
alitat amb la imaginació, sense
deixar mai l’humor de banda.
«Sóc un explorador, abans plora-
va per tot, però ara ja no», afirma
durant l’obra el clown. 

A La Mostra d’enguany no no-
més hi ha lloc per als veterans, sinó
que la programació acull sis grups
emergents, agrupats en l'anome-
nat Sector Trampolí. A més, el
certamen rep companyies del País
Basc, Aragó, Andalusia i França. 

Un any més, la capital de l’Anoia
s’aboca al festival, amb clàssics
com la pizza o les galetes de La
Mostra i noves activitats paral·le-
les com el primer concurs d’apa-
radors, la mostra d’artesania i la
mostra d’escoles d’arts escèniques
i de música de la ciutat.

ANNA SUÁREZ | IGUALADA

Marcel Grosaixeca el teló de La Mostra
El Teatre de l’Ateneu rep amb entusiasme l’estrena de «Paperipècia», un viatge al món dels somnis 

Un instant de l’estrena de l’obra «Paperipècia» de Marcel Gros
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