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CULTURES

Breus

El veterà historietista José Ortiz
(Cartagena, 1932) va guanyar ahir
el Gran Premi del Saló del Còmic
de Barcelona, en una edició que
també ha guardonat Aventuras de
un oficinista japonés de José Do-
mingo (Saragossa, 1982), com a
millor àlbum espanyol, i Arzak el
vigilante, últim treball del difunt
Moebius, com a millor títol estra-
nger.  L’organització també va pre-
miar l’alacantina Lola Lorente com
a autora revelació per Sangre de mi
sangre (Astiberri);  Llàgrimes en la
pluja, de Damián Campanario i
Assandro Valdrighi, basada en un
llibre de Rosa Montero, com a
millor obra per votació popular; i
Usted com a millor fanzine.
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El veterà José Ortiz
guanya el Gran Premi
del Saló del Còmic

GUARDONS

Adam ‘MCA’ Yauch, un dels
membres del trio Beastie Boys va
morir ahir als 47 ays, segons va in-
formar la revista Rolling Stone.
Yauch, que havia estat diagnosti-
cat de càncer linfàtic el 2009, va
fundar amb Adam ‘Ad-Rock’ Ho-
rowitz i Michael ‘Mike D’ Dia-
mond als 80 els Beastie Boys, una
banda que va mesclar de manera
innovadora el punk i el hip-hop, i
va que va editar discos com Paul’s
Boutique (1989).
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Adam ‘MCA’ Yauch,
dels Beastie Boys,
mor als 47anys

NECROLÒGICA

CLINC!
De la companyia Pep Bou. Creació i

direcció: Pep Bou. Interpretació: Isaias
Antolín, Eduardo Telletxea. Moviment:
Marta Carrasco. � 3 de maig. Teatre
Conservatori. Manresa

linc és el so impercepti-
ble, inaudible, sord i mut
que es produeix quan

una bombolla de sabó perd eficà-
cia i esclata. Abans, però, s’ha
mostrat amb generositat i bellesa,
en un sorprenent viatge farcit de
múltiples companyes. Dijous, la

companyia Pep Bou va portar al
Teatre Conservatori de Manresa
Clinc!, un muntatge que inicial-
ment s’havia de representar a la
Sala Petita del Kursaal però que es
va traslladar per necessitat d’espai.
Un canvi que va portar alguna
confusió als espectadors i uns mi-
nuts de retard en l’inici de l’es-
pectacle.

El muntatge és plasticitat, con-
torsió, bellesa estètica unida a
acompanyament musical en una
escena simpàtica gràcies als ma-
nipuladors que fan de cada mo-
ment un instant fugaç, efímer i
únic.  Tot passa ràpidament però
sorprèn en una eficient aposta
per l’estètica en un ventall de jocs,
formes i colors. A l’escenari coin-
cideixen artistes del sabó i de sabó.
Autèntics i sofisticats exercicis
d’enginy per plasmar autèntiques

acrobàcies amb la ductibilitat d’a-
questa matèria. Bombolles de sabó
convertides en personatges, titelles
en mans dels seus manipuladors,
per desprendre tendresa i màgia. 

A Clinc! queda palès l’esforç, la
investigació i el quantiós i meditat
treball que hi ha abans que l’es-
pectacle pugi sobre l’escenari. Un
muntatge que té un percentatge
adequat reservat a la improvisació:
les bombolles de sabó no són una
ciència exacta i poden sorprendre
els mateixos manipuladors. Una
bona entesa entre els dos intèr-
prets-manipuladors, Isaias Anto-
lín i Eduardo Telletxea arrodo-
neixen l’amalgama d’elements en
aquest especial Clinc!, que no va
estalviar exclamacions de sorpre-
sa i aplaudiments del públic que va
acomiadar el muntatge amb una
sonora ovació. 
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EL SO ESTÈTIC DE LES BOMBOLLES

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

El setembre del 2002, la Seu de
Manresa es convertia en l’escena-
ri d’un dels concerts de l’any: la so-
prano Montserrat Caballé (Barce-
lona, 1933) cantava a benefici de
l’Orfeó Manresà en un recital per
celebrar el centenari de l’entitat
manresana. En aquell moment,
feia 18 anys que no visitava la ca-
pital del Bages. Va cantar davant
1.300 persones, amb les entrades
esgotades, i compartint escenari
amb el pianista Manuel Burgueras.
Deu anys més tard, la genial diva
barcelonina torna a la capital del
Bages, ara al teatre Kursaal i acom-
panyada de la seva filla Montser-
rat Martí. És el plat fort de la pro-
gramació de Festa Major del tea-
tre manresà, que també inclou
noms com Concha Velasco, l’obra
El sopar dels idiotes, i Pippi Langs-
trump, el musical.

Caballé i Martí actuaran el di-
umenge 26 d’agost (18 h) en un
concert inclòs en la gira de cele-
bració del cinquantè aniversari
de l’estrena de la diva al Liceu. In-
terpretaran àries de Rossini, Puc-
cini i Bizet, entre d’altres. Caballé
va debutar al Liceu el 7 de gener de
1962, amb l’òpera Arabella, de
Richard Strauss. I aquest passat ge-
ner, la soprano celebrava al coliseu
líric de la Rambla un concert com-
memoratiu en companyia de fa-
miliars, com la seva filla Montser-
rat Martí, i amics, com el tenor Jo-
sep Carreras i el baríton Joan Pons.
Va ser l’actuació número 219 de
Montserrat Caballé al Liceu. 

Les entrades per als espectacles
que es podran veure al Kursaal per
a la propera festa major es posaran
a la venda l’11 de maig a les 6 de la
tarda. El recital de Caballé tindrà
un preu de 32 euros i 28 euros (ma-
jors de 65 anys, menors de 25 i so-
cis del Galliner).
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Montserrat Caballé tornarà l’agost
a Manresa després d’una dècada
La soprano actuarà al Kursaal per la festa major Les entrades es posen a la venda l’11 de maig
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ESPECTACLES DE FESTA MAJOR AL TEATRE
KURSAAL DE MANRESA Montserrat Caballé i la seva
filla Montserrat Martí actuaran el diumenge 26 d’agost
Concha Velasco torna al Kursaal i ho fa el dilluns 27 d’agost
amb Yo lo que quiero es bailar Pippi Langstrump, el
musical es posarà en escena el divendres 24 d’agost
Una escena de la comèdia El sopar dels idiotes, que es
veurà el dissabte 25 d’agost
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Dins la programació familiar
del Petit Kursaal, el divendres
24 d’agost a les 7 de la tarda, es
veurà l’espectacle Pippi Langs-
trump, el musical, un muntatge
infantil que actualment s’està re-
presentant al teatre Condal. Or-
ganitzat pel Galliner i Imagina’t,
el preu de les entrades va dels 8
als 12 euros.

La programació
familiar tindrà el
musical de «Pippi
Langstrump»

El teatre de festa major tindrà
la comèdia El sopar dels idiotes,
de Francis Veber. Dirigida per
Juan José Alfonso, i amb David
Fernández, Edu Soto i Santi Iba-
ñez, l’obra està en cartell a l’Apolo
des del setembre. A Manresa es
podrà veure el 25 d’agost (21.30
h). El preu de les entrades és de
25 euros i 20 per a majors de 65,
menors de 25 i socis del Galliner.

L’obra de Veber
«El sopar dels
idiotes», comèdia
de festa major

El dilluns de festa major, el 27
d’agost, a les 6 de la tarda, torna-
rà Concha Velasco. Ara amb Yo lo
que quiero es bailar, un especta-
cle amb la direcció i dramatúrgia
de Josep Maria Pou i la direcció
musical del manresà Xavier Mes-
tres. El preu de les entrades és de
28 euros i de 25 per a majors de
65 anys, menors de 25 i socis del
Galliner. 

Concha Velasco
repeteix al Kursaal,
ara amb «Yo lo que
quiero es bailar»


