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El programa de corals que TV3
emet els dissabtes a la nit, l’Oh
Happy Day, celebrarà la final el 21
de desembre. Un dels premis per
als finalistes serà la participació,
l’endemà mateix, el diumenge 22
de desembre, en un concert de la
15a edició del festival Els Grans del

Gospel, que porta a Catalunya
formacions internacionals. Un d’a-
quests concerts se celebrarà a
Manresa, concretament al teatre
Kursaal (18 h), i l’altre a Girona, a
l’Auditori. Si un dels cors guanya-
dors de l’Oh Happy Day fos el
Barcelona Gospel Messengers,
que actualment és entre els cinc fi-
nalistes dels nou participants ini-
cials, podria ser que participessin
en el concert manresà tres ba-
gencs: el director del cor, el pianista
i compositor Ramon Escalé; i dos
dels cantants, Laia Badrenas (tam-
bé directora de les formacions in-

fantils i juvenils de l’Esclat Gospel
Singers) i David Repullés (també
cantant del grup de versions La
Banda del Coche Rojo).

Escalé, que ahir desconeixia la 
possibilitat de ser premiat amb la
participació en un d’aquests dos
concerts, desitjava arribar a la final
del concurs de corals. Però, en
cas de ser finalista, preveia difi-
cultats de calendari: «tenim un
bolo el mateix diumenge a la sala
Jamboree de Barcelona». El man-
resà ha assegurat que la direcció
del programa «mai ens ha explicat
en què consisteix el premi exacta-

ment. A la televisió es parla d’una
gira internacional, però no s’ha
concretat més enllà».

El finalista de l’Oh Happy Day
que actui a Manresa ho farà en el

concert de The Georgia Mass Cho-
ir, que oferirà un tribut a Whitney
Houston. La coral que vagi a Gi-
rona participarà en l’actuació de
New Orleans Gospel Chorale.
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Un dels cors, el Barcelona
Messengers, té els bagencs
Ramon Escalé, Laia
Badrenas i David Repullés



Un dels finalistes del concurs de
corals de TV3 actuarà a Manresa

Els Messengers en un assaig per a «Oh Happy Day»

MESSENGERS

TRES ÒPERES POPULARS «La flauta màgica» de Mozart, «Norma» de Bellini (26 de febrer) i «La Bohème» de
Puccini (7 de maig) seran els tres títols que portaran a escena a Manresa els Amics de l’Òpera de Sabadell. La
temporada comença amb bona salut i amb l’òpera més representada al món, estrenada a Catalunya el 1925, al Liceu
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En rereguarda (2007), de Marta
Vergonyós, enceta avui el cicle
gratuït de cinema documental Ca-
talunya en tres temps, a l’Auditori
Plana de l’Om de Manresa (20 h).
El treball recull les experiències de
vàries dones que han viscut con-
flictes bèl·lics. A partir de la nar-
ració oral de l’àvia de la directora,
que relata la vivència de les dones
durant la Guerra Civil Espanyola,
es recullen les veus de les dones del
36 però també les experiències
en conflictes internacionals en
països com Sri Lanka, Afganis-
tan, Kurdistan i Iraq. Després del
documental, Marta Vergonyós
participarà en un col·loqui acom-
panyada d’un membre de Drac
Màgic, productora audiovisual
que coordina un cicle que tindrà
tres projeccions. 
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El treball de Marta
Vergonyós, que assistirà
avui a la projecció, parla de
dones en conflictes bèl·lics



El documental
«En rereguarda»
obre un cicle
de cinema a la
Plana de l’Om

El maig del 2007, La Cenerento-
la de Rossini va inaugurar en la pri-
mera temporada al teatre Kursaal
les representacions d’òpera de
gran format a Manresa. Hi van
assistir 650 persones. El febrer del
2008, La Traviata de Verdi dobla-
va sessions, per primera i única ve-
gada, i portava 1.500 persones a l’e-
quipament manresà. De la mà
dels Amics de l’Òpera de Sabadell,
que l’any passat van celebrar el seu
30è aniversari, l’òpera  –amb 3 tí-
tols per temporada– no ha baixat
mai dels 2.000 espectadors. La
darrera temporada es va acabar
amb 3.253 espectadors i es va
cloure el mes de maig novament
amb la popular La Traviata, que va
omplir el teatre. 

Avui, Daniel Gil de Tejada diri-
girà La flauta màgica de Mozart
(21 h),  amb l’Orquestra Simfòni-
ca del Vallès i amb la manresana
Marta Valero en el repartiment.
Ahir ja s’havien venut més de 600
entrades, 300 de les quals corres-
ponen als abonaments per a les
tres representacions de la tem-
porada (Norma de Bellini i La Bo-
hème de Puccini), la mateixa xifra
que en la temporada passada. L’a-
bonament, a 125 euros, es pot ad-
quirir fins avui. I és que el gènere,
expliquen des del teatre, té un
públic «molt fidel des del primer
dia»... i cada cop més especta-

dors de darrera hora («sobretot jo-
ves»), que poden adquirir l’entra-
da una hora abans de la funció a
meitat de preu (de 48 a 24 euros).
Enguany, a més, s’ha inclòs, per
primer cop en l’abonament d’ò-
pera, el concert que l’OBC farà el
4 de desembre al Kursaal i on ac-
tuarà la santpedorenca Mireia Far-
rés, trompeta solista de la forma-
ció. L’interès s’ha mantingut.

Estrenada al Theater auf der
Wieden (Viena), el 30 de setembre
de 1791, La flauta màgica és una
òpera còmica dividida en dos ac-
tes, amb un llibret d’Emanuel
Schikaneder, que s’ha convertit
en una referència del repertori
operístic: és la més representada al
món. A Manresa tindrà les veus
d’Eugènia Montenegro (Pamina);
Albert Casals (Tamino), Toni Mar-

sol (Papageno), Rocío Martínez
(Papagena), Elisa Vélez (Reina de
la Nit), Ivan Garcia (Sarastro) i
Jordi Casanova (Monostatos).
Abans de la representació, el mu-
sicòleg Ovidi Cobacho oferirà avui
a les 20 h, al mateix teatre, una xer-
rada per contextualitzar el mun-
tatge. Els col·loquis es poden seguir
en directe per streaming a través de
la pàgina www.kursaal.cat.
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L’òpera manté els fidels a Manresa
La temporada, que comença avui amb «La flauta màgica», conserva els 300 abonats del

2012 La representació ja tenia ahir més de 600 entrades venudes, la platea i mig amfiteatre



Una de les escenes de «La flauta màgia», amb Papageno i les dames, entre les quals hi ha Marta Valero 
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