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CULTURES 

Els actors protagonistes de Fang
i setge, el musical de 1714 i un
centenar de persones més, moltes
de les quals figurants de l’espec-
tacle, van participar a la flash mob
que va tenir lloc ahir a les 17.14 h
al Fossar de les Moreres. L’objec-
tiu era presentar la segona tem-
porada de l’espectacle al teatre
de La Passió d’Olesa de Montser-
rat, que s’iniciarà el 12 de setem-
bre i tindrà un total de vuit repre-
sentacions. Es va fer una mostra
davant dels vianants del que els es-
pectadors podran veure al teatre:

un muntatge èpic de gran format,
amb més d’un centenar d’actors a
escena. Per l’indret escollit, l’acció
era, a més, un homenatge a tots els
que el 1714 van defensar la Bar-
celona assetjada i van lluitar per les
llibertats de Catalunya.

Vestits de carrer, protagonistes
(com la igualadina Lloll Bertran) i
figurants van entrar al Fossar i, als
crits de la Coronela, van anar ca-
ient a terra, fingint estar morts. Tot
seguit, va sonar la música d’Arris-
quem!, cançó emblema de Fang i
setge. Van acabar tots plegats can-
tant amb el puny enlaire. 
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Més de cent persones actuen a
la ‘flash mob’ de «Fang i setge»
al Fossar de les Moreres 

Josep Maria Descarga i Obradors
(Manresa,  1927-2006), molt vin-
culat a l’Orfeó Manresà, és consi-
derat un referent del cant coral a la
Catalunya Central. La família del
músic n’ha cedit el fons docu-
mental a l’Ajuntament de Manre-
sa i, així, serà conservat i posat a
disposició dels ciutadans a l’Arxiu
Comarcal. 

El fons abraça una important
documentació de l’activitat del
músic que inclou partitures ma-
nuscrites i impreses, anotacions i
arranjaments musicals, impresos
i publicacions, així com altre ma-
terial relatiu a les entitats i a la vida
musical i cultural de la Manresa de
la segona meitat del segle XX.

Amb aquesta donació, la famí-
lia del músic manresà manifesta la
seva voluntat que aquest fons in-
gressi a l’Arxiu Comarcal per tal de
conservar-lo i fer-lo accessible als
investigadors. Per la seva banda,
l’Ajuntament de Manresa reco-
neix el valor històric i cultural d’a-
quest fons documental. El contrac-
te de cessió el van signar la vídua
i la filla del músic, Carme Font i
Rosa Maria Descarga, i l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent. Durant
l’acte de signatura, els van acom-
panyar el regidor de Cultura, Joan
Calmet, i el director de l’Arxiu Co-
marcal, Marc Torras.

Les qualitats vocals de Descar-
ga li van permetre fer tres tempo-
rades al Liceu. Mestre d’un nom-
bre incomptable de veus, va des-
envolupar una profunda influèn-
cia en el món coral.
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La família del músic Josep
Maria Descarga cedeix el seu
fons documental a Manresa

Partitures manuscrites i impreses i material relatiu a la vida musical i
cultural de la ciutat es conservarà i es podrà consultar a l’Arxiu Comarcal


Actors i figurants van promocionar la segona temporada del musical homenatjant els lluitadors del 1714

FANG I SETGE

Les arts de carrer «manen» en la
nova edició de FiraTàrrega, que tin-
drà lloc a la capital de l’Urgell del
10 al 13 de setembre. Així ho va
manifestar ahir el seu director ar-
tístic, Jordi Duran, en la presenta-
ció oficial de la programació del
certamen a la seu del departa-
ment de Cultura. En total, són 25
espais d’actuació, 248 sessions i 54
companyies, de les quals el 80%
oferiran arts de carrer. Una de les
novetats d’aquesta edició de la
fira serà una primera jornada amb
tres grans espectacles, els dels
mexicans Vaca 35, la companyia
Sharon Fridman i l’espectacle in-
augural de FiraTàrrega 2015 Com-
pra'm, a càrrec d’Insectotròpics.

Acompanyat pel director ge-
neral de Creació i Empreses Cul-
turals, Jordi Sellas, i l’alcaldessa de

Tàrrega, Rosa Maria Perelló, Duran
va manifestar que l’ADN de Fira-
Tàrrega «està fet d’espai públic» i
el certamen s’encarrega de «vetllar
per la salut, la promoció i visibili-
tat del que es fa Catalunya i arreu».

En aquest context, el director ar-
tístic va dir que la programació és
«una experiència. Volem que el pú-
blic visqui el fet escènic més enllà
de la recepció passiva que té quan
va a una sala convencional. Arts es-
cèniques que toquen i que parlen
del que ens passa». Duran també
va assenyalar que el 77% dels es-
pectacles són per a tots els públics.

La secció oficial, en la qual des-
taquen noms com Leandre (Ca-
talunya), Dorrance Dance (EUA),
Teatro Necessario (Itàlia) o Cortez-
Fontán (Argentina), inclou també
l’apartat Urban Nation, dedicat a
la dansa urbana i coproduït entre
FiraTàrrega i el festival novaiorquès
Summerstage. El programa integra
els ballarins Ousmane Wiles, Eph-
rat Asherie i la Cia Dani Pannullo
i també l’artista d’Avinyó Quim
Moya, que oferirà espectacles de
pintura ràpida.
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L’avinyonenc Quim Moya
participa amb un espectacle
de pintura ràpida a l’apartat
de dansa «Urban Nation»



Les arts de carrer «manen»
a Tàrrega amb el 80% dels
muntatges en espais urbans

Foto de grup dels participants i organitzadors de FiraTàrrega 2015
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Rosa Maria Descarga, Carme Font, Valentí Junyent i Joan Calmet

AJUNTAMENT DE MANRESA

ARXIU/JOSEP ROJAS

Josep M. Descarga i Obradors (Manresa, 1927-2006). El mestre de
cantaires té una extensa biografia musical. Va fer actuacions de renom i va
deixar empremta en nombroses formacions, però de forma molt especial a
l’Orfeó Manresà, que va dirigir del 1976 al 1987, i a l’Agrupació de Cantaires
de Navarcles, a la qual es va dedicar durant els seus últims dotze anys. 




