
Regió7DijOUS, 6 DE MARç DEL 201438

CULTURES 

Tancat per Defunció ha res-
suscitat. Gràcies a una campanya
de micromecenatge, els de Sa-
badell han pogut enregistrar un
nou àlbum recopilatori, que apa-
reixerà en breu sota el nom Obert
per tu, i que inclourà els seus
grans èxits, així com dos temes in-
èdits (Maya i Nàufrag). Les noves
i velles cançons d’aquest mític
grup de rock català dels 90 es po-
dran escoltar aquesta nit en di-
recte al Voilà! de Manresa.

Tancat per Defunció ha entrat
a l’estudi de gravació empès pels
seguidors, segons explica un dels
seus membres fundadors, el bai-
xista Enric Romà: «el nou disc és
una deferència al públic que ens
segueix des de fa tants anys». De
fet, han estat els propis fans quin
han confeccionat la llista de can-
çons que apareixeran a Obert
per tu, com les imprescindibles
Amor d’estiuo Coses que passen.
Malgrat que l’estil rocker i la veu
de Jaume Papell continuen sent
innegociables, Tancat per De-
funció ha renovat la seva sonori-

tat, gràcies a la incorporació de
músics més joves. El conjunt sa-
badellenc va reaparèixer als es-
cenaris el 2010, però els darrers
anys només havia concedit peti-
tes actuacions en format íntim. 

Ara, la intenció és recuperar l’e-

nergia, els directes i, sobretot,
poder retornar al seu públic l’es-
tima que els ha mostrat col·la-
borant amb el flamant àlbum. A
més, tal i com apunta Romà,
«volem omplir un forat que està
buit», en referència al poc espai
que té el rock en el panorama
musical a Catalunya.

Encara que mai van gaudir la
popularitat de bandes com Sopa
de Cabra, Els Pets i Sau, Tancat
per Defunció sí que va aconseguir
un paper força rellevant en el
fenomen del rock català, i els
seus dos primers treballs Sense
Retorn (1990) i Llença-t’hi (1991)
van obtenir una gran acceptació.
Després de vàries aturades tem-
porals, el 2009 es van dissoldre.

Nova vida a Tancat per Defunció
CONCERT

AVUI ALS ESCENARIS MANRESANS

iNTèRPRETS: Tancar per Defunció
 LLOC:  Voilà! Cafè-Teatre (c/ Cós 74.
Manresa).  HORA: 22 h  PREU: 10 €
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Tancat per Defunció ha gravat disc recopilari amb dos temes inèdits

iMATGE  PROMOCiONAL

L’«Oceà» de Retret Teatre, al Kursaal

FRANCESC MESEGUER/iMATGE PROMOCiONAL

La Sala Petita del Kursaal acull avui Oceà, de la companyia Retret Teatre, amb
els manresans Ivan Padilla i Dani Ledesma. Estrenada al Versus Teatre l’agost
passat, l’obra va ser un projecte finalista de la Beca Desperta de la Nau Ivanow
2012. Oceà, adaptació d’una peça de l’escritptor italià Alessandro Baricco,  con-
grega, davant del mar, un grup de persones amb neguits i pors per resoldre.

EL CONCERT

TExT:  Alessandro Baricco.
DiRECCió i ADAPTACió: Ivan
Padilla. iNTèRPRETS: Retret
Teatre  LLOC:  Sala Petita
del Kursaal (Manresa) 
 HORA: 21 h  PREU: 12, 10 i
6 euros.

Memorable concert a Manresa
Tancat per Defunció, junta-
ment amb Sopa de Cabra, va

oferir un memorable concert, el 6 de
juliol de 1991, a la capital del Ba-
ges, amb la participació dels manre-
sans Fabius Cata com a teloners. La
plaça Milcentenari va aplegar més
de 4.000 persones.



LA HISTÒRIA

El dramaturg manresà Esteve
Soler ha estat nominat als premis
Max de les Arts Escèniques, en la
categoria de millor autoria teatral
per la trilogia de les contres:Con-
tra el progrés, Contra l’amor i Con-
tra la democràcia. Soler és un dels
dotze candidats que competirà
per passar a la fase de finalista,
amb noms com Pere Riera per
Barcelona, Julio Salvatierra per
Munduari itzulia, Helena Torne-
ro per No parlis amb ningú, Anto-
nio Álamo per La copla negra o
Juan José Millás per La lengua
madre.

El manresà no amagava ahir
que és «un honor estar entre els
dotze millors textos» en el que es

consideren els Oscar del teatre
espanyol, però no vol fer volar co-
loms: «sempre has d’agraïr molt els
premis, en aquest cas ja la matei-
xa candidatura, però no desitjar-
los».  Els premis Max de les Arts Es-
cèniques, que arriben a la seva dis-
setena edició, es concedeixen anu-
alment des del 1998 als professio-
nals del teatre i de la dansa de l’es-
tat per iniciativa de la SGAE, la
Fundación Autor, l’Institut Nacio-
nal de les Arts Escèniques i de la
Mússica (Inaem) i  l’Institut de la
Cultura i les Arts (ICAS). 

Els premis han canviat en-
guany la seva mecànica i han in-
clòs un pas més en les votacions
per escollir els premiats amb la in-
troducció d’una fase de candi-
dats, que es va donar a conèixer
ahir, i que és prèvia a la de finalis-
tes, que s’anunciarà el 27 de març,
Dia Mundial del Teatre. En aques-
ta fase de candidats hi ha 198 pro-
fessionals de 95 espectacles dife-
rents dividits en 19 categories.
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Els guardons han introduït
una fase de candidats, prèvia
als finalistes, que es farà
pública el 27 de març



El dramaturg manresà
Esteve Soler, candidat
als premis Max de teatre

AxN

El nou espectacle d'humor de Minoria Absoluta Magical History Club dirigit
per Marc Crehuet arriba avui al Teatre Coliseum. Els protagonistes de l'obra
són Hitler, Freud, Gandhi, Cleopatra i Maria Magdalena -amb la col·laboració
especial de Stephen Hawking (el cardoní Berto Romero)- que explicaran el
seu desconcert com a monologuistes. Queco Novell, Mireia Portas, Lluís
Villanueva i Betsy Túrnez assumeixen el repte d’encarnar aquests cinc
personatges històrics en majúscules. -ACN



«Magical History Club» amb Berto Romero 

presenta

PINOTXO
de Dreams Teatre

Dissabte, 8 de març, 
a les 17.30 h
Teatre Conservatori
PREU: 8 €

Oferta subscriptors: si veniu a les nostres oficines, obtindreu UNA ENTRADA GRATUÏTA (promoció limitada)


