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UNA REPRESENTACIÓ AMBICIOSA Més d’una vuitantena d’actors i músics d’arreu de la comarca del Bages han participat aquest cap
de setmana en la representació d’«El carrer dels miserables», una versió reduïda del musical basat en la novel·la de Victor Hugo en la qual el
carrer del Balç llueix com a escenari i com un dels personatges més de la relectura d’aquest popular muntatge
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Tarda intensa, la d’ahir al nucli
antic manresà. Mentre a la plaça
Major els castellers aixecaven les
seves construccions, a tan sols
uns metres d’ells una vuitantena
d’actors i cantants d’arreu de la co-
marca transportaven la capital
del Bages al cor de la revolució
francesa i els seus efectes. 

Així, el carrer del Balç manresà
serveix d’escenari, durant aquest
cap de setmana, a una represen-
tació reduïda de l’obra musical
Els miserables, basada en la cone-
guda novel·la homònima de l’es-
criptor francès Victor Hugo. 

Precisament és una encarnació
del propi Hugo qui dóna el tret de
sortida a l’espectacle amb una
breu contextualització a prova
dels espectadors més despistats.
Una síntesi en la que no hi falten
breus i llaminers ponts entre la si-
tuació de la França del període i
l’actualitat estesos amb més o me-
nys esforç segons el cas. 

Un cop superat el parlament del

personatge de l’autor, la trama es
dispara per tal d’aconseguir con-
densar el miler llarg de pàgines del
text original en una història re-
presentable en poc menys d’una
hora i únicament a partir de les es-
cenes i números més paradigmà-
tics del muntatge original. 

Un esforç titànic en el qual una
bona selecció dels moments clau
i la presència del musical en l’i-
maginari col·lectiu contribueixen
a crear una trama i un recorregut
reduït al seu esquema més bàsic,
basat en la familiaritat del públic
amb la majoria dels personatges.

També hi juguen un paper fo-
namental les cançons, que a mode
de leitmotiv obren, tanquen i ser-
veixen de fil conductor de l’es-
pectacle, de la mà dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música d’Ar-
tés, l’Esclat de Manresa i el cor The
Singers de Sallent. Intèrprets, tots
ells, repartits per punts estratègics
del recorregut, entre els que el
paviment reconvertit en trinxera
dibuixa un efectisme impactant. 
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La França més
revolucionària,
amagada sota el
nucli antic de
Manresa

Una vuitantena d’intèrprets porten al carrer
del Balç una versió reduïda d’«Els miserables»


MARTA PICH

MÉS D’UNA VUITANTENA D’ACTORS I MÚSICS
d’arreu de la comarca del Bages van participar en la posada
en escena El moment del número musical final, amb la
bandera tricolor onejant Cosette i Marius, abraçats i
dempeus després de la batalla El petit Tell Cabello, de
vuit mesos, és l’actor més jove del muntatge
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L’estrena d’El carrer dels mise-
rables va arribar ahir amb força a
Manresa, amb un total de sis ses-
sions al llarg de la tarda. Avui, l’es-
pectacle repetirà el mateix for-
mat, amb un total de sis sessions
més obertes al públic. 

Tal i com ja es va fer en el cas d’a-
hir, les funcions començaran a les
cinc de la tarda i s’aniran succeint
cada mitja hora fins a dos quarts de
vuit del vespre. En total es faran sis
sessions més amb un aforament
màxim per a cadascuna d’elles de
fins a 30 espectadors. 

Les entrades es podran adqui-
rir a les mateixes instal·lacions del
carrer del Balç de Manresa, abans
de l’inici de les respectives repre-
sentacions. Els darrers tiquets per
a l’espectacle que quedin a la ven-
da es podran comprar a un preu de
8 euros cadascun d’ells. 
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Dotze sessions durant el cap de setmana

LA PLAÇA DE SANT DOMÈNEC VA SER L’ESCENARI, AHIR, dels actes
principals de la celebració del Dia Internacional de la Dansa a la capital del
Bages. Tal i com ja s’ha convertit en una autèntica tradició, aquest cèntric
espai de la ciutat va reunir durant tot el dia d’ahir els i les alumnes de
diferents escoles de dansa d’arreu de la comarca, disposats a demostrar les
seves habilitats davant la munió de vianants que passejaven per aquest
espai. A la imatge, una de les actuacions que van tenir lloc durant la tarda
d’ahir, en la qual es van citar des de demostracions de ball clàssic i dansa
flamenca fins a demostracions de dansa contemporània i breakdance, estils
que ja s’han fet un lloc dins aquest tipus de demostracions. 



Els actes del Dia Internacional
de la Dansa omplen Sant
Domènec de música i moviment 
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