
CUBE
The Kulbik Dance Company. Direcció:

Kanga Valls � DIES:  Divendres, 10 de
maig. Teatre Kursaal de Manresa.

he Kulbik Dance Com-
pany va posar el punt fi-
nal al cicle Platea Jove,

amb les entrades exhaurides a la
Sala Gran del teatre Kursaal. Ho va
fer amb l’esperat Cube, que va ge-
nerar un entusiasme que es pal-
pava força estona abans de l’inici
de l’espectacle.

Cube és el muntatge de hip-
hop més heterogeni que ha passat
pel cicle. A partir d’aquesta base,
abasta altres estils musicals amb
reeixides i ben aconseguides co-
reografies. El muntatge, però, fa un

pas més enllà amb una aposta
escènica narrativa, fluida i rítmica,
amb tocs de teatralització ben
aconseguits. A Cube, les bones i ho-
mogènies execucions dels  seus in-
tèrprets van ficar-se ficar ràpida-
ment el públic a la butxaca. La fu-
sió dels estils és impecable (mú-
sica, dansa, poesia) i Cube explo-
ta aquesta amalgama amb so-
brietat i dosificació. Si no hi fossin,
però, el públic veuria nítidament
el treball d’experimentació de la
formació, que sempre va un pas
endavant en la posada en escena
d’aquest estil urbà, deixant entre-
veure que hi ha llenguatge per
explorar. 

Cube va evidenciar que el pas te-
levisiu de la companyia és una
anècdota i possiblement l’inici
d’un camí que, pel que es va veu-
re a escena, prometedor. Sobretot
pel compromís amb el llenguatge
expressiu, musical i poètic d’a-
quest primer muntatge que, a
Manresa, va gaudir de l’aplaudi-
ment i entusiasme permanent
d’un públic entregat. S’ho valia.
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CULTURES 

Vint-i-quatre joves van mostrar
la seva musicalitat i les hores d’es-
tudi en un concert que van oferir
diumenge els millors alumnes del
Conservatori de Manresa, a la Sala
Petita del Kursaal. Els intèrprets
eren els guanyadors d’un concurs
que el dia 4 de maig va tenir lloc al
Conservatori. 7 professors del cen-
tre que feien de jurat van escoltar
aproximadament quatre hores de
música. Els alumnes s’hi podien
presentar únicament si tenien un
excel·lent en les seves darreres
notes d’instrument, i havien d’in-
terpretar una obra del màxim ni-
vell que poguessin defensar. 

Francesc Guillén, director del
centre, ho va deixar clar a l’inici de
l’acte: «escollir ha estat un repte i
un maldecap». Els millors –malgrat

que, en paraules de Guillén, «tots
es mereixien ser reconeguts»-, van
rebre el seu premi: tocar al teatre
Kursaal. A més, els alumnes esco-
llits participaran en l’enregistra-
ment d’un CD. 

Els joves intèrprets van anar
desfilant per l’escenari demos-
trant per què els seus professors els
havien escollit. Els alumnes, de 9
anys fins a 20, van interpretar pe-
ces variades, i hi va haver pre-
ponderància dels instruments de
vent, ja que de les 15 actuacions
només dues van ser de corda:
d0un quartet i d’una violoncel·lis-
ta. L’instrument més sentit va ser
l’oboè, amb dos solistes i un quar-
tet d’oboès i corn anglès. 

Va dominar la música clàssica,
exceptuant, curiosament, les tres
interpretacions que va oferir Roger

Santacana: un jove de 17 anys
que es va presentar al concurs en
les tres modalitats que estudia
(instrument, segon instrument,
música de cambra) i va ser esco-
llit per a totes tres. Va tocar una
dansa mexicana amb marimba i
una obra jazzística al piano. Tam-
bé ell va tancar el concert junta-
ment amb Alba Careta a la trom-
peta i la veu, amb qui van inter-
pretar l’estàndard de jazz I can’t be-
lieve you’re in love with me. 

Ahir la ciutat va poder gaudir del
seu talent en una iniciativa amb un
gran valor que es consolida en-
guany amb la seva segona edició.
Una gran oportunitat per als alum-
nes però també per al públic, per
saber què es cou a les aules del
Conservatori. Per continuar re-
petint.

ALOMA VILAMALA | MANRESA

El Conservatori mostra
a Manresa el talent que hi
ha dins de les seves aules

La Sala Petita escolta les interpretacions dels millors alumnes del
centre manresà Un d’ells, de 17 anys, va participar en tres actuacions



Un dels quartets participants, diumenge a la tarda, en el recital dels Joves Talents del Conservatori de Manresa 

EUDALD REDÓ

EL NOM
De Matthieu Delaporte i Alexandre de

la Patellière.  Direcció: Joel Joan,
Intèrprets: Lluís Villanueva, Xavi Mira,
Sandra Monclús, Mireia Piferrer i Joel
Joan. � DIES:  Dissabte, 11 de maig.
Teatre Kursaal. Manresa

l Toc de Teatre d’enguany
s’acomiadava el cap de
setmana a Manresa amb

l’enginyós i apassionant domini
dialèctic de Matthieu Delaporte i
Alexandre De La Patellière  a El
nom, en versió de Jordi Galceran
i sota la direcció de Joel Joan.

Lluís Villanueva, Xavi Mira, San-
dra Monclús, Mireia Piferrer i el
mateix Joan donen cos a la histò-
ria d’un grup d’amics reunits per
sopar. Aquell dia, però, el sopar es-
devé especial; en Vicenç (Joan) i
l’Anna (Piferrer) estan esperant
una criatura i l’elecció del nom del
nen genera controvèrsia i debat en-
tre el cunyat de Vicenç (Mira), la
seva germana (Monclús) i el seu
millor amic (Villanueva);  afloren

sentiments i dubtes en una idíl·lica
comunitat d’amics i el nom passa
a útima fila per fer sortir l’autènti-
ca naturalesa de les relacions exis-
tents entre ells cinc.

El nom evidencia la fragilitat
que es genera en les relacions hu-
manes quan els secrets, les veritats
amagades o les frustracions con-
viuen ocultes. Però la mateixa fra-
gilitat, paradoxalment, permet
mostrar l’autèntica naturalesa i
una contundent sinceritat que
deixa de banda les aparences per
donar lloc a una sessió de confes-
sions on entren en joc les  flaque-
ses, les frustracions... en definitiva,
a la polièdrica complexitat de la
naturalesa humana. Amb la veri-
tat surant en l’aire tot torna a co-
mençar: els lligams d’estimació i
afecte, pesen.

A El nom, aquesta sinceritat es-
devé una muntanya russa; girs
inesperats, atractius i una inte-
ressant incertesa per esbrinar i
conèixer el nou i radical gir que tin-
drà una història explicada a través
d’un joc narratiu i teatral efectiu.
Personatges prototípics però atí-
pics, nova paradoxa. Però és aques-
ta sinceritat humana la qui man-
té un muntatge que gaudeix d’un
resolutiu elenc. I saber, malgrat les
rialles, el somriure permanent o
l’aparent to naïf, que El nom abo-
ca a la veritat i a la reflexió.
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FRAGILITAT I SINCERITAT

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

«El nom» evidencia la fragilitat de les relacions humanes
quan els secrets, les veritats amagades o les frustracions
conviuen ocultes. L’obra va cloure el Toc de Teatre

AMB CAMÍ PER CÓRRER

Assumpta Pérez

DANSA CRÍTICA

Platea Jove va tancar  el cicle amb les entrades esgotades
per veure «Cube», un heterogeni espectacle de hip-hop
que va entusiasmar el públic. El muntatge s’ho valia

La Sala Petita del Kursaal acolli-
rà avui, a partir de 2/4 de 8 del ves-
pre, un col·loqui amb el dramaturg
manresà Esteve Soler,  autor de la
trilogia Contra el progrés, Contra la
democràcia i Contra l’amor, que
dissabte es podran veure al Kur-
saal; i els directors de les obres, el
santvicentí Joan Maria Segura
(Contra el progrés) i Carles Fer-
nández Giua (Contra la democrà-
cia i Contra l’amor). 

La trilogia, que ha estat traduïda
a 9 idiomes i s’ha representat arreu

-dimecres s’estrena Contra la de-
mocràcia a Londres- s’ha pogut
veure a La Seca Espai Brossa fins
diumenge. El llibre que recull la tri-
logia,  En contra. 23 contes teatra-
litzats, el va publicar el mes d’abril
passat l’editorial valenciana 3i4.

L’accés al col·loqui és gratuït. Les
entrades per veure la trilogia cos-
ten 24 € (abonament 3x2 de sala
petita) i cada obra individual-
ment, 12 € (10 € amb el carnet del
Galliner). Les entrades es poden
comprar a les taquilles o per In-
ternet (www.kursaal.cat).

REDACCIÓ | MANRESA

Col·loqui entre el dramaturg
Esteve Soler i els directors de
la seva trilogia, avui a Manresa 

Avui, a les 7 de la tarda, al Cen-
tre Cultural El Casino de Manresa,
el Grup de Treball de la Societat In-
dustrial La Fàbrica Nova ofereix
una sessió, oberta a tothom, per di-
vulgar i reflexionar sobre el patri-
moni industrial que la comarca ha
anat perdent en els últims 30 anys,
titulada «Les pèrdues patrimo-
nials de la societat industrial del
Bages (1979-2013)». Hi haurà una
projecció d’imatges d’aquests ele-
ments ja desapareguts (fàbriques,
comerç, transport, oci, etc).

REDACCIÓ | MANRESA

Sessió de treball
sobre les pèrdues
de patrimoni
industrial al Bages


