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Escenaris d’Entrada

Al llarg de la seva trajectòria,
els Esclat Gospel Singers de Man-
resa, grup integrat per 50 can-

tants, han begut del repertori
de Kirk Franklin (Fort Worth, Te-
xas, 1970), un director de cor i
compositor que ha tret el gospel
del context estricte de l’església
i l’ha portat a teatres d’arreu. A
més d’enfilar-se a les llistes d’è-
xits, Franklin ha estat reconegut
amb set premis Grammy. 

Per a l’estrena dels concerts
del Campus Gospel Rajadell, els
Esclat, organitzadors del certa-
men, que arriba a l’onzena edi-
ció, presentaran avui el seu nou
espectacle, Gospel Now, que de-
dica la meitat del repertori a fer
un tribut a Franklin, figura del
gospel contemporani. Ramon
Escalé, director del cor, destaca
que l’objectiu és «donar una vi-
sió del gospel que s’esta fent, en
el qual hi ha
molt funky,
hip-hop, però

que també s’impregna de la mú-
sica festiva d’origen caribeny i
africà». En el repertori s’hi in-
clouen, a més, temes tradicionals
i d’altres compositors contem-
poranis. A part, els Esclat treba-
llen en un altre espectacle per ce-
lebrar, de cara a la primavera de

l’any que ve, el seu 15è aniver-
sari. 

El Campus Gospel, que se ce-
lebrarà fins diumenge, aplega un
centenar d’alumnes que treba-

llaran amb artistes nord-ameri-
cans (Joel Polo Jr i Chantéa Kirk-
wood) i també del Regne Unit
(Andrea Encinas) i de Suècia
(Anna Wiborg). Polo i Kirkwood,
acompanyats de Mariah Tibbs
(cantant), Chris Riccardi (te-
clista, bateria i cantant) i Peter
Roaman (baixista), oferiran el
concert de dissabte. El quartet
vocal The Gourmets s’en-
carregarà de tancar el cap
de setmana de con-
certs a la plaça de
l’Església de Ra-
jadell.
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Els Esclat fan un tribut a Kirk Franklin
Campus Gospel Rajadell

ELS CONCERTS

Plaça de l’Església de Rajadell. Dies:
avui, a les 22 h, concert d’Esclat Gospel Sin-
gers. Dissabte, a les 22 h, concert de Joel Polo
Jr i Chantéa Kirkwoord. Diumenge, a les 19.30
h, concert de The Gourmets; i també actuació
del Gran Cor del Campus. Entrades: 12 i 15
euros. Abonament: 30 euros pels tres concerts.

Campus Gospel Rajadell

� LLOC: teatre Conservatori. Carrer Mestre Blanch, 4. Manresa. �DIA I HORA: dis-
sabte, a les 22 h; i diumenge, a les 18 h. �ENTRADES: 12 euros. A la venda a les ta-
quilles del Kursaal i a www.kursaal.cat. Ignis, la història d’un cremat passat s’estre-
narà aquest cap de setmana al teatre Conservatori de Manresa. Qüestió de 4, compan-
yia formada pels joves bagencs impulsors d’aquest musical de creació pròpia, ha esco-
llit aquest històric equipament, encara avui un punt de referència per a les arts escèni-
ques, perquè la història gira precisament sobre els secrets que amaguen les parets
d’un antic teatre destruït per un incendi. L’argument el protagonitzen en Lluc i el seu
avi, que és qui explica com es va cremar el teatre, que s’anomena Ignis. El jove es pro-
posa descobrir-ne tots els secrets. Qüestió de 4 ha aplegat un repertori de 10 actors
per escenificar aquest musical, en el qual han treballat durant quatre anys. L’especta-
cle inclou 20 cançons compostes pel mataroní Aleix Vives. L’ambientació musical (hi
ha temes alegres, tristos, colpidors...) i el vestuari, de formes i colors onírics, donen
vida a una història en la qual s’entrellacen la tragèdia i la comèdia. Qüestió de 4 ja va
estrenar un altre musical propi el 2010 (Sí o sí) i ha impulsat visites dramatitzades al
castell de Balsareny i al carrer del Balç de Manresa. Els integrants de la companyia (Cli-
ment Ribera, Anna Moreno, Irene Mas i Berta Portabella) tenen «moltes ganes» d’en-
senyar aquest muntatge, que volen portar de gira per Catalunya. PEPA MAÑÉ

UN MUSICAL BAGENC SOBRE ELS
SECRETS D’UN TEATRE INCENDIAT

VALL DE VILARAMÓ

El cor manresà estrenarà avui l’onzè certamen amb un nou espectacle basat en la figura del gospel contemporani

La plaça de l’Església durant el concert de l’Esclat Gospel Singers de l’any passat

DIUMENGE, CAMPUS JÚNIOR
El diumenge al matí es farà
un Campus Júnior per a in-

fants que dirigeix la manresana
Laia Badrenas, directora dels Es-
clat Gospel Júniors. Les inscrip-
cions es poden fer a https://cam-
pusgospelrajadell.wordpress.com/.
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