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OMPLIR BUITS Un concert de clàssica en un restaurant i a les 12 del migdia? Sona a idea arriscada però és la
proposta que engega diumenge el restaurant Vermell de Manresa i la plataforma Raons de Pes. «Migdies Vermells» és el
títol del nou cicle, que obre amb un plat fort, la preestrena del nou espectacle del Quartet Brossa amb Judit Neddermann
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«Migdies Vermells». Aquest és el
nom del nou cicle musical im-
pulsat per la plataforma Raons de
Pes i el restaurant Vermell, que, per
primer cop, programaran al local
música clàssica. Ho faran amb
l’assessorament artístic del musi-
còleg i programador manresà Oriol
Pérez i amb la intenció, explica
Eduard Serra, de l’entitat, «d’obrir
el local a altres propostes musicals
que manquen a la ciutat». Fins ara,
Raons de Pes havia programat,
essencialment, música inclosa en
les coordenades indies tot i que, as-
segura Serra, «des de l’inici havíem
volgut programar clàssica però
ens faltava tenir el lloc i saber-ho
vestir». Ara ja ho tenen tot.

El debut del cicle, aquest di-
umenge, el signarà Brossa Quartet
de Corda, que, amb la cantant Ju-
dit Neddermann, preestrenaran
l’espectacle Winterreise en cons-
trucció. De fet, si alguna cosa ca-
racteritza el quartet Brossa és la
seva voluntat de trencar fronteres
i estils. I aquest és, també, l’espe-
rit del nou cicle: «els tres primers
concerts», explica Pérez, són «una
declaració d’intencions». De mo-
ment, Raons de Pes i Vermell han
programat tres concerts (fins de-
sembre) que se celebraran el pri-
mer diumenge de mes, a les 12 del
migdia i al preu de 5 euros. La in-
tenció, però, és allargar el cicle
fins a la primavera.

Un format «arriscat» (per la te-
màtica i l’hora) que espera veure
«com ho percep el públic», argu-

menta Toni Serra, responsable
d’un local amb capacitat per a
una setantena de persones que es-
curça la distància entre artistes i
públic, una imatge poc habitual,
sobretot, en el món de la clàssica.
Des de l’obertura del nou Ver-
mell, el restaurant ha acollit set
concerts «amb molt bona assis-
tència des del primer moment»,
explica Serra. I tot suma per con-
tinuar programant i plantejar-se
l’obertura a «nous públics». In-
troduir propostes de música clàs-
sica implica, segons Pérez, apostar,
també, per «la normalitat cultural»,
sobretot en un moment en què es
busquen alternatives de negoci i
espais d’exhibició alternatius. 

Si aquesta «falca de clàssica»,  en
paraules de Pérez, l’obre una for-
mació «inquieta» com és el quar-
tet Brossa amb una de les veus
emergents de l’escena actual, Ned-
dermann, la programació conti-
nuarà amb un trio de corda, Ar-
cattia Collage (3 de novembre),
que aproparà al públic obres del
classicisme europeu tal com «s’in-
terpretaven en el seu context». El
darrer concert de l’any tindrà com
a protagonista l’igualadí Carles
Viarnès (1 de desembre), un com-
positor amb «un peu a la clàssica
i l’altre al new wave». 
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El Vermell s’estrena en la clàssica
Raons de Pes i el restaurant impulsen un nou cicle de música per als migdies de diumenge 

Assumpta Pérez

UN RELAT VIU,
HUMÀ I MOLT
PROPER

BONA GENT
Autor: David Lindsay-Abaire.

Traducció: Joan Sellent. Direcció:
Daniel Veronese. Intèrprets: Mercè
Arànega, Àlex Casanovas, Nies Jaume,
Carol Muakuku, Rubén Ametllé i Àngel
Jové. � DIES:  dissabte, 28 de
setembre. Teatre Kursaal. Manresa

ona gent, de David Lind-
say-Abaire, sota la direc-
ció de Daniel Veronese,

va encetar el Toc de Teatre d’en-
guany al teatre Kursaal de Manre-
sa. Amb total encert i inscrita en
l’actual situació econòmica, Bona
gent relata, a través dels seus per-
sonatges, la dura lluita diària en un
entorn hostil però amb un cert hu-
mor que esdevé un escut protec-
tor. Margaret (Mercè Aranega)
acaba de perdre la feina a causa a
l’atenció que ha de dedicar a la
seva filla, disminuïda des del seu
naixement. Jean i Dottie (Nies Jau-
me i Àngela Jové), les amigues de
Margaret, l’animen a anar a veure
en Mike (Àlex Casanovas), un an-
tic amic i veí del barri obrer en el
qual han crescut. Mike és metge i
està considerat un triomfador pel
seu ascens social i posició benes-
tant. Però aquesta ascensió es
paga cara a nivell humà. 

La bona composició dramàtica
converteix Bona gent en un relat
viu, humà i proper. Segurament
perquè fa que l’espectador s’aturi
i pari atenció a aquestes històries
humanes, a aquests petits però va-
lents herois que, malgrat l’adver-
sitat, lluiten i tiren endavant amb
la capacitat de somriure i de pen-
sar en un futur més pròsper i pla-
ner. El valor de Bona gent és recu-
perar les petites grans històries,
que és on, sovint, resideixen les si-
lenciades grans gestes. I al capda-
vant de tot, aquesta Margaret, in-
terpretada amb total i generós en-
cert per Mercè Arànega, que s’a-
llunya dels prototips i dels perfils
convencionals i ofereix al públic
una representació d’una gran du-
resa però, alhora, d’una total cons-
ciència del que hi ha, del que li ha
tocat i del que li toca viure. Però
sense renunciar a continuar fent
passes endavant. El seu cas, però,
no és únic i extraordinari i la suma
de tots, el suport dels uns amb els
altres, tot i saber que la lluita per un
futur millor és llarga i incerta,
compon aquesta Bona gent.
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TEATRE CRÍTICA

QUARTET BROSSA AMB JUDIT NEDDERMANN
6 d’octubre, 12 h. Aleix Puig i Pere Bartolomé

(violins), Imma Lluch (viola), Quico Pugès
(violoncel) i Judit Nedermann (cantant)
preestrenaran Winterreise en construcció. El cicle
de lieder Winterreise (Viatge d’hivern) el va
escriure Franz Shubert el 1928.



ARCATTIA COLLAGE
3 de novembre, 12 h. Quim Térmens i Joan

Morera (violins) i Lluís Heras (violoncel).
Presentaran el programa Música en temps dels
germans Pla, un repàs de la música escrita al
voltant del 1750 per autors italians, castellans i
catalans establerts a diferents corts europees.



CARLES VIARNÈS
1 de desembre, 12 h. Carles Viarnès (piano,

fagot, theremin i programacions). Compositor
amb formació clàssica i dilatada carrera a l’entorn
de la improvisació i el piano contemporani,
l’igualadí presenta Urban tactus, de composició
pròpia. Minimalisme i experimentació.



LES TRES PRIMERES PROPOSTES

«Migdies vermells»
programarà de moment tres
concerts, el primer diumenge
de mes, a les 12 del migdia

Toni Serra, responsable del Vermell; Eduard Serra, de la plataforma
Raons de Pes; i Oriol Pérez, assessor del nou cicle, ahir al restaurant

MIREIA ARSO


