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CULTURES 

El llegendari local del carrer
Arcs de Santa Llúcia, a Manresa,
anomenat ara Baobab, va encetar
diumenge un nou festival de free
jazz. El cicle, que inclou una ac-
tuació cada diumenge, durant els
mesos de maig i juny, pretén ofe-
rir un laboratori d’experimentació
en viu, més que no pas concerts
convencionals de jazz.

I amb aquestes coordenades
de llibertat i improvisació, es va
presentar diumenge a la tarda la
banda local Triako, formada per
Mateu Peramiquel, al piano, Èric
Sans, a la guitarra, i Xavier Bar-
gués, ànima del projecte, i que
serà el bateria de cada conjunt que
passi pel festival.

La resposta de públic en el con-
cert inaugural de la primera edició
del Free Jazz de Manresa va ser
minsa. Ara bé, la quinzena de per-
sones que van assistir al Baobab
van poder gaudir de la creativitat

de Triako, que va interpretar un
jazz sense manies i experimental,
allunyat de la dependència dels lí-
mits formals del gènere.

El mateix Xavier Bargués va
confessar que «és una música que
no ven i que costa d’entendre,
però no ho fem per fer-nos rics,
sinó per divertir-nos». En el proper
concert, que tindrà lloc el di-
umenge dia 10 de maig, la violon-
cel·lista Neus Tamayo acompa-
nyarà el bateria callussenc.

L’entrada per a cadascuna de les
cites del cicle és gratuïta. La progra-
mació és clourà amb un sopar al
qual es convida a prendre part
els músics de jazz que vulguin, per
tal de participar en una jam session
que posarà la rúbrica.
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El Baobab es converteix
cada diumenge de maig i
juny en un laboratori de
creació en directe



ARTÚS I ELS SEUS HOMES
Direcció i coreografia: Guillem Cirera.

Direcció coral: Xavier Santamaria. Direc-
ció musical i arranjaments: Joan Coma-
posada. Diumenge, 3 de maig. Teatre
Kursaal de Manresa.

a fa uns quants anys, els
hilarants Monty Python
convertien el mític Came-

lot en Spamalot, en referència a un
tipus de mortadel·la enllaunada i
feta de restes de carn de porc ano-
menada spam, i la llegenda artú-
rica en un histriònic viatge a la re-
cerca del sant greal, amb uns ca-
vallers i uns personatges ben par-
ticulars, i el rei Artús el que ho era
més. La companyia santpedoren-
ca In Bocca al Lupo Grup Teatral,
sota la direcció de Guillem Cirera

i ben secundat pels artífexs de la
companyia, Esther Castellana i
Lluís Barrera, ha recuperat el mun-
tatge de la mítica companyia an-
glesa sota el títol Artús i els seus ho-
mes,  i diumenge passat van ser a
la sala gran del teatre Kursaal de
Manresa, amb el públic omplint la
platea, ben predisposat a riure i a
passar una bona estona d’humor
i rialles.

Artús busca cavallers que l’a-
companyin en la recerca del greal.
Les peripècies que viurà el singu-
lar i nombrós grup no estan  ex-
emptes de surrealisme i bon hu-
mor. Potser no són autèntics ca-
vallers i les seves gestes queden llu-
ny de l'heroisme, però el que no els
manca és empenta, bona voluntat
i intenció, malgrat que el desastre
acaba fent acte de presència. No
obstant això, com els mateixos
Monty Pyton deien, A la vida cal
ser positiu (Always look on the
bright side of life), un dels moments
més reeixits de la tarda.

La companyia, fent múltiples
personatges, va exhibir una bona
implicació en el projecte, i va de-

mostrar que l’esforç i la feina feta
assoleixen l’objectiu proposat amb
escreix. Tot i la coralitat del mun-
tatge, Ernest Falip defensa amb
convicció el personatge d’Artús.
També s’ha de remarcar la seva
troupe, que el secunden amb en-
cert i l’acompanyen al llarg d’una
peça en què també destaca la
bona feina de Lluís Barrera i Jordi
Gener, com els cavallers Robin i
Denis, respectivament, i un petit
però silenciosament present i im-
portant personatge com el de Pat-
sy a càrrec de Rosa Escalé.

Tot i una arrencada inicial del
muntatge una mica lenta, la com-
panyia va saber recuperar el pols
i el tempo i va saber fer gaudir el
públic amb bons moments que
van arrencar aplaudiments i rialles.
Escenes desenvolupades amb cor-
recció i comentades amb discreció
per certs sectors del públic quan
sabien d’un conegut que faria acte
de presència a escena. Normal i di-
vertit.

Artús i els seus homes és una
bona producció en la qual s’han
esmerçat recursos amb bons re-
sultats. Es fa evident l’esforç i el tre-
ball en equip tant a dalt com a baix
de l’escenari. Els espectadors van
acomiadar la funció amb aplau-
diments ben sonors.
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«artús i els seus homes»
deixa empremta al kursaal

Manresa
Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Mateu Peramiquel, al piano, i
Èric Sans, a la guitarra, van
tocar amb el bateria Xavier
Bargués, ànima del projecte

La resposta de públic en el
concert inaugural del festival
va ser minsa, amb una
quinzena d’assistents

En la segona cita d’aquest
nou certamen s’estrenarà la
violoncel·lista Neus Tamayo,
que farà duo amb Bargués

Triako obre amb música
experimental el festival
Free Jazz de Manresa 

Crònica

El grup Triako va actuar diumenge al Baobab de Manresa

SALVADOR REDÓ

El grup teatral In Bocca al Lupo va exhibir amb encert la seva darrera producció, basada en Monty Phyton

EUDALD REDÓ


