
«CABARET PATUFET»
Diumenge, a les 17.30 h. La
temporada Tempo d’espectacles
infantils presenta una proposta
de Samfaina de Colors, que in-
clou música, cançó, conte, poesia
i endevinalles per als més petits.
Hi surten la Rateta Presumida, la
lluna i el sol, la nina Marta, l’ocell
que dorm a la palla, el drac... i en
Patufet. Sala El Sindicat. Balsa-
reny. Entrades: 7 euros; i 5 eu-
ros per als socis.

JORGE NAVA, PIANISTA
Dissabte, a les 21 h. El jove
pianista Jorge Nava, guanyador
d’un bon nombre de premis a
concursos, com el 44è de Joves
Intèrprets de Piano de Catalunya
2013, oferirà un programa amb
obres com el Quadres d’una Ex-
posició de Mussorgski o la Sona-
ta de Prokofiev. Auditori de
Sant Josep Moià. Entrades: 10
euros; i 5 euros per als socis
de Joventuts Musicals. 
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Escenaris d’Entrada

� LLOC: sala Stroika. Avinguda dels Dolors, 17. Manresa. � DIA: avui, a les 23 h. � INTÈRPRETS: Eduard
Costa Garangou (veu, melòdica, moog, xilòfon i petites percussions); Joan Enric Barceló Fàbregas (veu i
guitarra acústica); Ferran Piqué Fargas (veu i guitarra elèctrica); i Dani Alegret Ruiz (veu, piano i orgue
Hammond). � ENTRADES: 18 euros, anticipades; i 22 euros, a taquilla. Els Amics de les Arts, a punt de cele-
brar el desè aniversari, retornen a Manresa, en el tram final de la presentació del disc Només d’entrar hi ha sempre el
dinosaure. Actuaran a l’Stroika, «una sala que sona com els àngels i que ens porta molts bons records de la gira pas-
sada». Ells mateixos assenyalen: «Manresa territori Amics, tornem i amb el format dance in the night!». REDACCIÓ

ELS AMICS DE LES ARTS, DE FESTA A LA STROIKA

ARXIU/MARTA PICH

Tot suma per a la causa de la me-
mòria. El teatre Kursaal de Man-
resa n’acollirà un exemple artístic
multidisciplinari diumenge a la tar-
da amb la representació de l’es-
pectacle El meu poble i jo, on el di-
rector Lluís Danés relliga poesia,
música, imatge i compromís al
servei d’un ideal: «en un moment
en què a Europa, en nom de la lli-
bertat, afloren els feixismes, s’hi ha
de fer front amb la tolerància i  el
respecte», va apuntar dimecres al
migdia a la capital del Bages des-
prés d’assistir a una xerrada-reci-
tal a l’Espai Plana de l’Om a la qual
van assistir estudiants de batxille-
rat de l’escola Joviat i els instituts
Pius Font i Quer, Lluís de Peguera
i Guillem Catà.

La paraula poètica de Salvador
Espriu relliga els diferents ele-
ments d’El meu poble i jo, un

muntatge amb una formació ins-
trumental en directe que acom-
panya les evolucions sobre l’esce-
nari de l’actriu Bruna Cusí i la ba-
llarina Anna Marín. El quadre es
completa amb les projeccions in-
tegrades en l’escenografia de per-
sonalitats públiques com Mònica
Terribas, Lluís Llach i Pep Guar-
diola, que posen veu a declara-
cions de personatges com Neus
Català, Lluís Companys i Salvador
Puig Antich.

El meu poble i jo és fill del do-
cumental Temps de memòria, re-

alitzat pel mateix Danés, va co-
mentar Jordi Palou-Loverdos, di-
rector del Memorial Democràtic.
La peça es va poder veure a la Sala
Tallers del Teatre Nacional de Ca-
talunya i, posteriorment, només va
fer un bolo a Mataró. «Tenia ganes
de venir a Manresa», va afegir Da-
nés, director artístic del darrer
Concert per la Llibertat celebrat al
Camp Nou.

El cantant i guitarrista Dídac
Rocher és el responsable musical
del muntatge, en el transcurs del
qual un sextet interpreta els temes

del seu disc El minotaure i Teseu
(2013), basat en la tercera part, de
títol homònim, del llibre El cami-
nant i el mur d’Espriu. «Vaig des-
cobrir en aquestes poemes un Es-
priu que no coneixia, la seva part
més humana, íntima, en la qual se
sincera i parla d’ell mateix», va
explicar Rocher.

Tot i que no bufen aires favora-
bles a les produccions de gran
format, Danés va confirmar que «ja
estem tancant algunes actuacions
i podem dir que portarem l’es-
pectacle de gira fins a prinicipi del
2017. No és pas que durant aquest
període sempre estiguem voltant,
perquè cal lligar moltes agendes,
però sí que el període de vigència
d’El meu poble i jo serà aquest».
Convençuts de la idoneïtat que el
públic jove assisteixi a l’espectacle,
des del teatre Kursaal i El Galliner
s’ha cregut oportú posar les en-
trades a un preu assequible de
sis euros.

TONI MATA I RIU | MANRESA

La necessitat de fer memòria
Lluís Danés dirigeix l’espectacle multidisciplinari «El meu poble i jo», que es podrà veure aquest

diumenge a l’escenari de la Sala Gran del Kursaal de Manresa, amb la poesia d’Espriu a l’epicentre


Música

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre Kursaal. Pg. Pere III, 35. Manre-
sa. Dia i hora: diumenge, a les 18 h. Entra-
des: 18 euros; 15 euros amb carnet del Galli-
ner i majors de 65 anys; 6 euros per als menors
de 25 anys. Venda a taquilles, www.kursaal.cat
i 93 872 36 36.

El meu poble i jo

Loverdos, Rocher i Danés, al centre, envoltants d’estudiants del Catà

TEATRE KURSAAL

IMATGE PROMOCIONAL

Música en directe, projeccions
audiovisuals, dansa i poesia
formen el cos d’un muntatge
que només s’ha vist dos cops

� LLOC: Teatre Conservatori. Mestre Blanch, 4. Manresa. �DIA: avui i dis-
sabte, a les 21.30 h; i diumenge, a les 18 h. �ENTRADES: 15 euros (12
euros amb descomptes). A la venda a les taquilles del Kursaal, al 93 872
36 36, a www.kursaal.cat i una hora abans de cada dunció al teatre Con-
servatori. La Innocentada de Manresa retorna aquest cap de setmana.
Després de les tres primeres funcions, que van anar retallant la durada a me-
sura que el centenar llarg de persones implicades van agafar el rodatge, arri-
ben les tres darreres per poder descobrir com respon el Papa Francesc a la in-
vitació que li fa la ciutat de fer-hi una visita. Ahir, monges i cardenals van fer
una acampada promocional davant del Conservatori per esperar la decisió pa-
pal (a la foto). L’objectiu era cridar l’atenció dels vianants que transitaven en-
tre el passeig i Sant Domènec. La intenció és que les properes representa-
cions no superin les 2 hores i mitja, incloent la mitja part. El mateix que va
durar l’obra de l’any passat, L’alcalde i la cupletista. Tot i això, la Innocentada
d’enguany ja ha tingut 113 espectadors més que la passada en les tres pri-
meres funcions. Dissabte és previst que hi assisteixi sor Lucía. REDACCIÓ

TRES FUNCIONS ‘INNOCENTS’ PER
SABER «FRANCESC, VÉNS O NO VÉNS?»

ARXIU PARTICULAR


