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CULTURES 

El grup de pop indie Love of Les-
bian escenificarà les seves cançons
més íntimes en un nou espectacle,
Miralls & Miratges, que portaran de
gira per l’estat el darrer trimestre
d’aquest any. Com ja va avançar
Regió7, el grup actuarà a Manre-
sa, per primer cop al teatre Kursaal,
i ho farà el 24 d’octubre. Les en-
trades es posaran demà (18 h) a la
venda, a taquilles i a www.kur-
saal.cat. El preu és de 30 euros.

El concert a Manresa serà el
quart d’una gira que començarà
als equipaments de la xarxa Tea-
tres Amics, a la qual pertany el Kur-
saal:  Sant Cugat (11 d’octubre), Vi-
ladecans (17 d’octubre), Vic (18
d’octubre) i Granollers (31 d’octu-
bre). També a Terrassa (25 d’oc-
tubre),  Girona (1 de novembre),
Madrid (7 de novembre), Càceres
(8 de novembre), Ibi (Alacant) (14
de novembre) i Barcelona (4 de de-
sembre). Amb dates per confirmar,
València, Oviedo i Sevilla.

A diferència dels festivals on par-
ticiparà Love of Lesbian aquest es-
tiu, Miralls & Miratges se centrarà
exclusivament en «els temes més
introspectius, més tranquils, més
feridors» de la seva discografia, va
explicar ahir el guitarrista Julián
Saldarriaga. Aquest nou projecte va
néixer a final del 2013 quan el
grup va decidir que, després de la
gira d’enguany, «desapareixeria»
de l’escena espanyola el 2015,
quan se centrarà en les actua-
cions a Llatinoamèrica i en un
nou disc.

En aquest espectacle, on la po-
sada en escena serà a càrrec de
Guillem Albà, es barrejaran om-
bres xineses, titelles i altres disci-
plines visuals. «Volem oferir la
part més teatral del grup i per a
això vam donar un repertori a
Guillem Albà, qui, juntament amb

Blai Rodríguez, ha confeccionat un
muntatge que ha estat una troba-
lla per a nosaltres», confessa Sal-
darriaga. Per a Miralls & Miratges,
la banda indie ha elegit més d’una
vintena de «temes que podrien ser
les cares B, cançons que mai to-
quem en directe» com Limousinas,
Historia de una hache que no que-
ría ser muda, Nada, Música de as-
censores, 1999, Octubre, Mi primera
combustión, La mirada de la gen-
te que conspira o la popular John
Boy en versió tango.

Tots aquests temes, va afegir
Saldarriaga, seran portats a l'es-
cenari d’una manera més narrati-
va, escenificada, si bé, ha advertit
Albà, «encara que sigui teatral no

deixa de ser un concert». El cantant
Santi Balmes va precisar que amb
Miralls & Miratges volien «mimar
el seguidor més seriós o el més
procliu a buscar la poesia», una lí-
nia que els allunya dels temes
més humorístics, els hits que de-
mana la gent en tots els concerts.
En aquesta versió seriosa de Love
of Lesbian tenen cabuda «els te-
mes més melancòlics» que con-
formen, va dir Balmes, «el mobi-
liari emocional» de la banda.

L’escenografia de l’espectacle
consistirà en unes caixes de cartró
d’on sortiran personatges, idees o
llums, que es convertiran en l’sky-
line d’una ciutat o en el terrat d’u-
na casa amb antenes i roba estesa.
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Love of Lesbian recupera
les cares B més íntimes per
engegar una gira teatral
La banda de Santi Balmes portarà el seu nou espectacle «Miralls &

Miratges» el 24 d’octubre al Kursaal Les entrades, demà a la venda



Love of Lesbian i responsables de Teatres Amics, amb Jordi Basomba
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El claustre del convent de Sant
Agustí acull dijous i divendres
dues funcions de la nova produc-
ció de Zitzània Teatre, Onze. Nou.
Catorze (1714), de Víctor Alexan-
dre, Roger Cònsul i Pere Planella,
un viatge enrere en el temps fins aa
l’onze de setembre de l’any 1714.
L’espectacle posa més de quaran-
ta persones sobre escena amb la
intenció de «promoure d’una for-
ma lúdica la divulgació de la his-
tòria de Catalunya».

Inclòs en la programació el
Grec, l’espectacle musical, amb
set actors professionals, és una
producció de Zitzània Teatre amb
Feliu Formosa i Marc Balaguer al
capdavant del repartiment. L’e-

quip artístic és el mateix que el de
l’aplaudida Trifulkes de la Katala-
naTribu, que es va poder veure al
TNC el febrer i el març del 2012,
amb el segell manresà de Toni
Xuclà i Joan Vilamala, autors de les
cançons originals. La direcció és de
Cònsul i de Planella.

El 2080, Otger, un home de 80
anys (que encarna Feliu Formosa)
narra el viatge en el temps que va
fer quan era adolescent i que a l’e-
dat de 14 anys el va traslladar a la
Barcelona assetjada del 1714, pa-
per que és interpretat per Marc Ba-
laguer (Polseres Vermelles). L’es-
pectacle es presenta com un pro-
jecte de participació ciutadana,
segons Balaguer, ja que té la par-
ticipació de companyies no pro-
fessionals en cada lloc on puja a
l'escena. El musical arriba al Grec
després d'haver-se representat al
barceloní Born, a Torrelles de Llo-
bregat i Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat), Olot (Garrotxa) i
Cervera (Segarra).
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«Onze. Nou. Catorze
(1714)», amb les cançons
de Xuclà i Vilamala, es veurà
dijous i divendres al Grec



Un musical retrata el
viatge d’un adolescent
al setge de Barcelona 

Multicinemes Bages Centre de
Manresa i Cinemes Guiu de la
Seu projectaran avui en directe l’ò-
pera Guerra i pau (235 min). El
muntatge és una producció nova
de l’obra mestra de Prokofiev i

forma part del Festival de les Es-
trelles de les Nits Blanques de
Sant Petersburg. Dirigida per Gra-
ham Vick amb escenografia de
Paul Brown, l’òpera serà dirigida
pel director artístic del Teatro Ma-
riinsky, Valery Gergiev. Aquesta
serà la primera òpera que s’eme-
trà en directe en els cinemes des de
la remodelada sala Mariinsky II. 

Basada en la novel·la del segle
XIX de Tolstoi, Guerra i pau narra
a la primera part («Pau») la histò-
ria d’amor de la jove Natasha (Aida

Garifullina) i el príncep Andrei
(Andrei Bondarenko) i acaba amb
la seducció de Natasha per part de
l’encisador però casat Anatole Ku-
raguin. La segona part («Guerra»)
narra la resistència russa enfront
les tropes napoleòniques el 1812
quan Andréi serà ferit en la guer-
ra. Estrenada al teatre Maly de
Leningrado en 1946, de les òperes
de Prokofiev és la que ha aconse-
guit formar part del repertori. Està
considerada la màxima òpera rus-
sa del segle XX.
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«Guerra i pau», en directe al Bages Centre
L’òpera es projecta avui

en una nova producció des
del teatre Mariinsky. També
es podrà veure als Guiu



Breus

Elles Festival, que farà divendres
i dissabte la seva primera edició al
mas de  Sant Iscle, de Sant Fruitós,
no tindrà la presència, com era
previst, de la cantautora Maria
Coma, que ha hagut d’anul·lar el
concert per una fractura a la cama
que l’obliga a fer repòs. En el seu
lloc, divendres, actuarà Rusó Sala.
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Maria Coma no podrà
actuar a Elles Festival

MÚSICA

L’escriptor mallorquí i líder de
l’extinta Antònia Font Joan Mi-
quel Oliver publicarà el setembre
el seu nou llibre, Setembre, octubre
i novembre, a L’Altra Editorial, amb
la qual cosa confirma el seu salt
des d’Empúries, segell del Grup 62,
al nou segell independent que di-
rigeix Eugènia Broggi. Segons  Oli-
ver, és un llibre «escrit i viscut en
noranta dies» i el primer que pu-
blica des de la dissolució del grup.
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Joan Miquel Oliver
publicarà nou llibre
amb L’Altra Editorial

LLETRES

IMATGE PROMOCIONAL

El festival de teatre de petit format del carrer del Balç, A Pell, acollirà avui,
demà i divendres, a les 21 h, l’obra teatral Sara i Eleonora, amb direcció
d’Adrià Mas i les interpretacions d’Anna Bertran i Clara Molas. Un muntatge
sobre els conflictes i les contradiccions entre el que pensen i el que fan dues
actrius joves que aspiren a triomfar en el món de l’escena i en el de l’amor.
Iniciativa d’Entorn Produccions, el preu de les representacions és de 12 euros
i les entrades es poden adquirir al Kursaal i al mateix carrer del Balç. 



«Sara i Eleonora», aquesta nit al festival A Pell


