
TROBADA SOLIDÀRIA El teatre Conservatori de Manresa serà l’escenari el primer dissabte de l’any vinent de l’aplec de
quatre formacions musicals que posaran el seu talent al servei d’una bona causa: recollir diners per a una entitat que ja fa
catorze anys que acompanya les persones que se senten desemparades en el dolor de la mort d’una persona estimada
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El Servei d’acompanyament en
el dol de Manresa ja ha posat a la
venda les entrades per a la terce-
ra edició del concert anual que or-
ganitza per recaptar fons que per-
metin continuar fent la tasca de su-
port a les persones que pateixen la
mort d’un ésser proper. La cita és
per al dissabte 4 de gener al teatre
Conservatori amb la presència a
l’escenari de quatre noms relle-
vants de la música del país i la Ca-
talunya Central: els populars Blau-
mut, els retornats Glaucs i els can-
tautors Bikimel i Damià Olivella.
Les entrades es podran adquirir al
preu de 14 euros el mateix dia, però
es poden comprar per 12 euros de
forma anticipada a la taquilla del
teatre Kursaal. Així mateix, s’ha dis-
posat una Fila Zero per a qui no pu-
gui assistir a l’espectacle però hi
vulgui col·laborar (La Caixa, 2100,
0017, 59 i 0111213928). 

Expressions com «compartir
l’experiència del dol» o «tornar a
néixer» formen la quotidianitat
d’un projecte que va emergir el  no-
vembre del 1999 i es va formalitzar,
amb estatuts propis, dos anys des-
prés. Carles Perarnau és el coor-
dinador i psicoterapeuta d’un ser-
vei que cada dimecres atén una
trentena de persones. «El normal
és venir a les trobades entre nou i
quinze mesos», explica.

La iniciativa d’organitzar un
concert en benefici propi es va
concretar quan la cantant Laura
Vall, manresana resident a Los
Angeles, es va oferir a Isabel San-
celedonio per actuar i recollir di-

ners «en un moment en què ens
trobàvem amb l’aigua al coll»,
apunta l’actual presidenta de l’en-
titat. Vall havia dedicat una cançó
(Little Star) a la seva amiga Míriam
Subirana, filla de l’Isabel, que va
morir molt jove, i la proposta va co-
incidir amb el suport que el servei

va rebre de Xavier Victori, de l’em-
presa Produccions Victori, la ger-
mana del qual, la Mia, va traspas-
sar a l’edat de només 44 anys.

Per l’escenari del Conservatori
hi passaran quatre noms recone-
guts de l’escena nacional, que in-
terpretaran algunes de les can-

çons emblemàtiques del seu re-
pertori.

Blaumut ha assolit una notable
popularitat des de la publicació
d’El turista (Picap, 2012), el seu àl-
bum de debut. El grup, que va
omplir el Kursaal el mes d’octubre
passat, està format per Oriol Aymat
(violoncel), Xavi de la Iglesia (gui-
tarra i veu), Vassil Lambrinov (vio-
lí) i Manel Pedrós (bateria). El seu
èxit, Pa amb oli i sal, els ha pro-
porcionat ressò, perquè és la peça
escollida per amenitzar les mitges
parts al Camp Nou.

Glaucs, amb el cantant Jofre
Bardagí al capdavant, ha fet aquest
any diversos concerts que certifi-
quen el retorn d’una de les for-
macions de més anomenada del
pop-rock català del canvi de segle,
que es va retirar el 2003 i l’abril vi-
nent publicarà nou disc.  El blues
de Bikimel, el nom artístic de Vic-
ky de Clascà, i el soul del manresà
Damià Olivella completaran el
quartet de presències musicals a
l’escenari del teatre Conservatori
que, com remarquen des del Ser-
vei d’acompanyament en el dol, ho
seran de forma altruista.
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Blaumut, Glaucs, Olivella i Bikimel,
en un concert benèfic al Conservatori
La vetllada del 4 de gener recaptarà fons per al Servei d’acompanyament en el dol de Manresa

El Galliner va celebrar 18 anys
reivindicant el Conservatori

La defensa del teatre Conserva-
tori va donar un to reivindicatiu a
la festa dels divuit anys del Galli-
ner, que va tenir lloc divendres pas-
sat a l’equipament manresà. L’en-
titat, responsable de la programa-
ció de música i arts escèniques del
Kursaal i el mateix Tori, va celebrar
l’efemèride amb l’espectacle Impro
Show, de la companyia barcelo-
nina Planeta Impro.

La trobada va permetre evocar
diversos moments d’una història
que va començar fa gairebé dues
dècades. Un audiovisual va tras-
lladar els espectadors a la prime-
ra acció que va fer El Galliner per
intentar recuperar el Kursaal.

Les rialles i el bon humor van
venir d’un espectacle que fa de la
improvisació constant la seva raó
de ser. Al final, un pastís i cava per
brindar per l’aniversari.
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El Museu de Montserrat celebra-
rà l’any vinent una exposició amb
la col·lecció de teixits coptes que
van llegar els descendents de l’en-
ginyer industrial Ramon Soler Vi-
labella a la institució, un fons que
ha estat restaurat recentment per
especialistes de l’Institut del Patri-
moni Cultural d’Espanya. La mos-
tra se celebrarà del març a l’octu-
bre amb l’arqueòleg Lluís Turell
com a comissari.

L’origen de la col·lecció rau en
l’aportació que Soler va fer per a la
campanya que l’arqueòleg francès
Albert Gayet va dur a terme a les
necròpolis del Faium i Antinoè
l’any 1997. Anys més tard, els he-
reus de Gayet van regalar al cata-
là un conjunt de teixits de la co-
munitat cristiana d’Egipte que
s’han datat entre els segles IV i XII.
Trenta-set d’aquestes peces van ser
donades per dues nores de Soler al
Museu de Montserrat l’any 1999.
Una dada que posa en relleu la im-
portància de la col·lecció és el fet
que l’any 1935 se’n va fer càrrec
Joaquim Folch i Torres, director del
Museu d’Art de Catalunya.

L’exposició inclourà materials
arqueològics referents a la fabri-
cació de teixits i als rituals funera-
ris de momificació i inhumació, ja
que tots els teixits provenen d’ai-
xovars mortuoris. Paral·lelament,
del 20 al 22 de març se celebrarà a
Montserrat el 5è Purpurae Vestes
Internacional Congres, organit-
zat per la Universitat de València
i el museu abacial.

Obres mestres als Alps
L’exposició dels teixits coptes co-
incidirà en el temps amb una pro-
funda –però transitòria– renovació
de l’oferta expositiva del Museu de
Montserrat. De l’1 de febrer al 2 de
juny, el seu fons es donarà a co-
nèixer al centre cultural de Forte di
Bard, a la vall d’Aosta (Itàlia), en
una mostra que aplegarà un cen-
tenar d’obres mestres de l’equipa-
ment bagenc. Per substituir les
obres de Caravaggio, Nonell, Ca-
sas, Rusiñol, Picasso, Dalí, Miró i
Tàpies, entre d’altres, que viatjaran
als Alps, el museu en penjarà d’al-
tres que té al magatzem.
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El centre farà lluir de març
a octubre les peces d’entre
els segles IV i XII que han
estat restaurades a Madrid



El Museu de
Montserrat
ensenyarà els
teixits coptes en
una exposició

La festa va tenir una nombrosa presència de participants

ÀNGEL OLIVERAS

El violinista de Blaumut, Vassil Lambrinov, a l’octubre al Kursaal
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Les entrades per assistir al
concert es poden comprar de
forma anticipada al teatre
Kursaal al preu de 12 euros

L’entitat treballa des del mes
de novembre de l’any 1999
amb persones que han perdut
un ésser estimat


