
››CULTURES Lletres. El Festival de Poesia
Taca d’Oli de Reus, que es
farà del 5 al 8 de novembre,
es dedica al poeta Joan
Brossa, amb motiu del desè
aniversari de la seva mort

Escena «Non Solum», de
Sergi López i Jorge Picó, que
va exhaurir entrades al Teatre
Nacional de Catalunya, es
prorroga els dies 31 d’octubre
i 1 i 2 de novembre
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El Centre d’Art Contemporani i
Sostenibilitat El Forn de la Calç,
de Calders, viurà demà dissabte
una jornada dedicada al món del
cinema, amb la projecció de di-
versos documentals, alguns d’ells
firmants per realitzadors bagencs.
La vetllada es completarà amb
una performance de l’artista de
Milwaukee (Estats Units) Brent
Cooghenour. L’activitat és oberta
a tothom, i per participar-hi cal
apuntar-se al centre i pagar 25 eu-
ros, un preu que inclou el sopar.

La directora d’El Forn de la
Calç, l’artista Roser Oduber, va
comentar ahir que «la sessió gira-
rà al voltant de diverses propostes
que tracten de temàtiques socials
en l’era de la globalització». Docu-
mental 08 s’iniciarà a les 5 de la
tarda amb la projecció de R.I.
(2006), del director manresà Ge-
rard Quinto. La cinta parla del
món dels artistes i té una durada
de tretze minuts. Àlex Muñoz sig-
na La Fôret, una producció del
2005 que centra la seva mirada en
el bosc de Benyounes, prop de la
tanca que separa Ceuta del Mar-
roc. En aquest indret es concen-
tren moltes persones que es ve-
uen aturades en el seu intent d’es-
capar de la pobresa i entrar a Eu-
ropa. Un grup de membres de les
diverses comunitats que s’hi for-
men va gravar un vídeo per fer vi-
sible la degradació i violència mi-
litar i policial que s’hi viu.

Posteriorment, es passaran els

dos reportatges del cineasta man-
resà Joan Soler que han estat
abastament premiats en diversos
festivals de curtmetratges, Los ni-
ños del Nepal (2002), Goya al mi-
llor curt documental en l’edició
del 2004) i Abandonatii (2006),
també nominat als premis del ci-
nema espanyol. El primer té per
protagonistes un grup de nens
que intenta sobreviure als carrers
de Katmandú, mentre que el se-
gon segueix una línia similar amb
noies i nois que malviuen en les
clavegueres de Bucarest.

Després de l’hora dedicada als
documentals de Soler, es podrà
veure Burgasé (2006), de Carlos

Villaoslada, una creació d’onze
minuts que reviu un poble aban-
donat. Laia Ramos és l’autora de
La vida por venir i Prova 1 (2007-
08), dues peces de breu minutatge
amb un component autobiogràfic
de caire intimista. La projecció de

documentals es clourà amb una
cinta de 21 minuts de Carles
Asensio (2007), Cinema Mundial.
La cinta conta la història de l’últi-
ma sessió d’un cinema de Sant
Celoni, i ha estat adquirida pel
Museu d’Art Modern de Nova
York per formar part del seu fons.

La performance de Brent Coug-
henour posarà el punt final a la
primera part de la vetllada. Des-
prés es podrà gaudir d’un espec-
tacle audiovisual amb Els Nor-
mals, que acompanyarà els assis-
tents durant l’estona del sopar.
Els interessats en prendre-hi part
poden adreçar-se al telèfon 93 830
91 59 i a la web cacis.cat.

El Forn de la Calç munta una jornada
dedicada als documentals de caire social
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Espai exterior del centre on es durà a terme la projecció de documentals

El centre d’art de
Calders mostrarà
cintes de Joan Soler,
Laia Ramos i Gerard
Quinto, entre altres

La sarsuela bufa Música clásica,
disparate cómico-lírico en un acto
es va presentar dimecres a la nit a
Manresa amb una funció al Tea-
tre Kursaal que va reeixir per la
qualitat de la producció. Prevista
inicialment per a la sala petita, l’o-
bra es va haver de traslladar a la
sala principal del recinte davant
l’èxit de la venda d’entrades. Fi-
nalment, tres centenars d’espec-
tadors van presenciar l’especta-
cle, que va deixar un molt bon sa-
bor de boca.

Una de les triomfadores de la nit
va ser la mezzosoprano manresa-

na Marta Valero, protagonista
d’una sarsuela de caire còmic que
va satisfer per la qualitat dels can-
tants i la posada en escena. Músi-
ca clásica es va estrenar fa gairebé
un any, el desembre passat, a
l’Hospitalet de Llobregat. D’una
hora de duració, va recollir elogis
durant La Torna del Grec, a Bar-
celona, a l’estiu, i a Manresa tam-
bé va entusiasmar.

Els aplaudiments i l’admiració
també van tenir per objecte l’altra
manresana de la funció, Viviana
Salisi. La seva interpretació al pia-
no va ser un dels grans atractius
de la vetllada.

Valero i Salisi triomfen
amb la sarsuela al Kursaal
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La manresana Marta Valero en una imatge de la sarsuela de dimecres

‘Performance’
amb música i
imatges

Brent Coughenour és un
artista multimèdia de Mil-
waukee (Estats Units) que
ahir era previst que partici-
pés en el Festival Vad de Gi-
rona. La ‘performance’ que
oferirà a Calders combina
les imatges amb l’actuació
musical. La seva presència
al Bages forma part dels
plans de la Xarxa de Cen-
tres de Producció per com-
partir despeses i inquietuds.

LA TORNA

Assumpta Pla
inaugura mostra
al Cercle Artístic

El Cercle Artístic de Manre-
sa serà escenari aquest vespre
de la inauguració de l’exposi-
ció de l’obra pictòrica de l’ar-
tista Assumpta Pla, que porta
per títol Pulsió. L’acte, obert a
tothom, tindrà lloc a les 8 amb
la presència de la pintora i re-
presentants de l’entitat. La
mostra es podrà visitar fins el
dia 9 de novembre en horari de
6 de la tarda a 8 del vespre de
dilluns a dissabte i de 12 a 2 del
migdia els diumenges. 

Aramateix toca a
Grècia abans de
treure el nou disc

El grup Aramateix, liderat
per Francesc Ribera, Titot, és
aquests dies a Grècia. Ahir es-
tava previst que actués a Ate-
nes, en un acte organitzat per
la Penya Blau-grana, i avui ho
ha de fer en un festival anti-ra-
cista a la localitat de Patras. La
banda participarà dissabte en
un concert del Correllengua a
Esplugues de Llobregat. Ara-
mateix treurà el 3 de novem-
bre el nou disc 300 anys, gravat
a Can Pardaler (Taradell).

El Sical reobre
portes aquest
vespre a Manresa

El restaurant Sical, del carrer
Santa Llúcia de Manresa, tin-
drà la música com un dels seus
principals atractius en la nova
etapa que s’obre avui a les 9
del vespre amb un acte d’inau-
guració obert a tothom. Els as-
sistents podran degustar algu-
nes de les propostes d’un esta-
bliment de restauració que vol
especialitzar-se en un produc-
te tant català com el pa amb
tomàquet i els embotits, a més
de les amanides.

Solsona potencia
el seu atractiu
pel cinema
Solsona s’ha adherit a la xar-

xa Barcelona-Catalunya Film
Comission, una entitat de caire
públic que té la intenció de po-
tenciar el territori català com a
plató de rodatge de pel·lícules,
espots publicitaris i altres pro-
duccions audiovisuals. La xar-
xa donarà a conèixer les virtuts
cinematogràfiques de la capi-
tal solsonina, que serà present
als festivals internacionals més
rellevants (Venècia, Canes...)
com a membre d’aquesta ini-
ciativa.


