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CULTURES 

El teatre Kursaal, gairebé ple,
va rebre ahir a la tarda l’Orquestra
Simfònica del Vallès (OSV), sota la
direcció de Rubén Gimeno, i amb
la participació de quatre destacats
solistes, el Cor de Cambra del Pa-
lau de la Música, la Polifònica de
Puig-reig i alumnes del Conser-
vatori Superior de Música del Li-
ceu. En la jornada de les elec-
cions al Parlament Europeu, el
concert proposat era la mítica No-
vena simfonia de Beethoven. En
acabar, l’OSV va convidar el públic
a cantar l’Himne de l’alegria, l’him-
ne d’Europa, en la versió catalana
de Joan Maragall: El cant de joia.

REDACCIÓ | MANRESA

El Kursaal canta
l’«Himne de
l’alegria» amb la
Simfònica del Vallès

La Simfònica del Vallès va actuar amb solistes: Marta Mathéu, Gemma Coma, David Alegret i César San Martín

SALVADOR REDÓ

L’Aula d’Arts Escèniques del tea-
tre Kursaal ha obert les inscrip-
cions per a dos cursos de formació
adreçats a infants que es faran
aquest estiu. El Casal de Circ de La
Crica ofereix classes de circ per set-
manes del 30 de juny a l’1 d’agost,
de 9 a 13 h. Els infants podran fer
trapezi, malabars, acrobàcies... El
preu aproximat per setmana serà
de 50 euros. D’altra banda, l’Es-
coleta de Teatre també ofereix un
curs per setmanes, del 30 de juny
al 13 de juliol, de 9 a 13 h. Es faran
tallers de màscares, teatre de text,
expressió corporal... El preu per
setmana serà de 75 euros.

REDACCIÓ | MANRESA

Les Escoletes de
Circ i de Teatre del
Kursaal ofereixen
cursos d’estiu

Hac Mor (amb jersei vermell) i Xargay (a la dreta), durant la sessió

MIREIA ARSO

El taller de lirisme que ha orga-
nitzat la llibreria Papasseit de
Manresa, situada a la plaça Gispert,
va arrencar dissabte amb Carles
Hac Mor (Lleida, 1940) i Ester
Xargay (Sant Feliu de Guíxols,
1960) de protagonistes. Els alum-
nes que van assistir a la seva lliçó
magistral, que tenia com a punt
d’arrencada parlar de què tracta la
poesia, van ser una quinzena, d’u-
na gran varietat d’edats i repartits
entre homes i dones. 

Montse Torrents, de 45 anys, és
logopeda i professora università-
ria, i explicava abans de començar
que, tot i que treballa les patologies
del llenguatge, «m’agrada no dei-
xar de banda la part estètica del
llenguatge». Mercè Vidal, mes-
tressa de casa de 56 anys, escriu
poesia en unes llibretes, i assisteix

al taller per «la curiositat d’apren-
dre, i veure si m’atreveixo a anar
més enllà». La impulsora de la
iniciativa, Anna Roca, es mostra-
va satisfeta de l’acceptació: la ma-
joria s’han apuntat al taller com-
plet, que consta de cinc sessions
en les quals participaran altres
poetes catalans actuals considerats
entre els millors: Enric Casasses,
Núria Martínez-Vernis, Josep Pe-
drals i David Caño. Alguns alum-
nes no poden seguir el curs per-
què, si bé la primera sessió va ser
en dissabte, les següents es faran
en dijous. 

Hac Mor i Xargay van aconse-
guir crear un bon ambient entre els
assistents al taller, fins al punt que
es va allargar més enllà de l’hora i
mitja prevista. Van començar amb
una explicació teòrica sobre les
avantguardes del segle XX: futu-
risme, dadaisme i surrealisme. I,
seguint aquest camí, van passar a
la pràctica, amb uns exercicis d’es-
criptura automàtica, com fer un ro-
dolí. Seguidament, van sortir a la
plaça, on van fer un recital, que va
seguir un bon nombre de públic.
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Carles Hac Mor i Ester
Xargay van protagonitzar la
primera de les cinc sessions
a la llibreria de Manresa



El taller de poesia de la
Papasseit arrenca amb
una quinzena d’inscrits

El Foment Cultural de Súria,
amb el musical El món real, es va
endur ahir a la tarda el premi del
públic en el concurs de teatre
amateur Clip de Navarcles. Es
tracta d’un espectacle creat a par-
tir d’obres de Jonathan Larson,
interpretat per quatre cantants i l’a-
companyament musical al piano
de David Martell. En aquesta ter-
cera edició del Clip també va ser
guardonat el grup Sala Cabanyes
de Mataró, amb l’obra de Josep
Maria Benet i Jornet Dues dones
que ballen. Els mataronins es van
endur el premi del jurat, format
pels autors teatrals bagencs Lluís

Gavaldà i Jaume Martí i per l’actriu
Salma Nasit, protagonista de l’obra
guanyadora del premi del públic
de la passada edició. Ambdós pre-
mis, dotats amb 1.000 euros ca-
dascú, es complementen amb la
representació de les obres gua-
nyadores el 13 i 14 de setembre.

Deu minuts va ser el temps que
va tenir cadascun dels cinc grups
participants per oferir un tastet de
l’obra que presentaven a concurs,
davant del públic que omplia l’au-
ditori Agustí Soler i Mas. Des de
l’organització es va destacar l’alt ni-
vell de les propostes d’aquesta
edició, que enguany s’ha traslladat
al mes de maig i no al setembre,

com era habitual, per facilitar la
planificació dels grups partici-
pants. «Veure el teatre ple ens fa
creure que encara que siguem pe-
tits podem fer coses grans», es va-
lorava. L’speaker santjoanenc Pep
Callau va ser el mestre de cerimò-
nies de la gala: va animar la festa
i va omplir de somriures i color el
teatre durant la vetllada.

El concurs de teatre amateur
Clip està organitzat pel Grup de
Teatre Navarcles i l’Ajuntament
de Navarcles, amb el suport de la
Federació de Grups Amateurs de
Teatre de Catalunya i el departa-
ment de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.

MARTA PICH | NAVARCLES

El Foment Cultural de Súria,
premiat pel públic al concurs
de teatre amateur a Navarcles

La gala de la tercera edició del Clip, amb cinc obres finalistes, també
va lliurar un premi atorgat per un jurat professional a un grup de Mataró 


Foto de família al final de la gala, ahir a la tarda, amb els grups guanyadors en primer terme

MARTA PICH


