
EXPECTACIÓ D’ANIVERSARI La idea d’unir en una nit de concert alguns dels grups i artistes que resumeixen
«l’essència» del que ha estat la sala de concerts stroika en cinc anys ha tingut requesta. diumenge, l’equipament
s’omplirà per escoltar una quinzena de bandes. L’aniversari, però, ja començarà divendres amb sessió de dJ locals
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No han durat ni una setmana. La
sala Stroika, seu de la Casa de la
Música, anunciava dimarts passat
el concert de celebració dels cinc
anys de l’equipament. I en sis dies
han exhaurit les entrades. La con-
fluència d’una quinzena de grups
en el mateix escenari al llarg d’u-
na nit, la d’aquest diumenge, ha
conferit a la cita una pàtina espe-
cial, expressament buscada pels
seus promotors. I així ho ha entès
el públic.

«Era una aposta especial», sub-
ratlla Dani Castellano, responsable
de la sala de concerts manresana,
i «la gent ha respost a la proposta».
A la quinzena de grups anun-
ciats –ZOO, The Anti-Patiks, Pirat’s
Sound Sistema, Gossos, Juanra de
KOP, Itaca Band, Gertrudis, Anto-
nio el Remendao, Miquel Ramos,
Miquel Gironès i Xavi Sarrià d’O-
brint Pas, Laia Vehí, At Versaris & 
Astrio, Ebri Knight, Kòdul...– s’hi
uneix, també, el cantautor valen-
cià Feliu Ventura, un del noms
clau del segell manresà Propa-
ganda pel Fet!, una de les tres po-
tes de la Casa de la Música i de la
sala. I no es descarten incorpora-
cions de darrera hora, «sorpre-
ses» si, finalment, diu Castellano,
es confirmen.

El punt fort d’aquest múltiple
concert és que «només podrà pas-

sar aquell dia. Especial i únic». I la
intenció bàsica ha estat, des de la
sala, «unir grups i artistes que pu-
guin ser representatius, que recu-
llin l’essència» del que ha estat
Stroika durant cinc anys. Molts
del segell Propaganda però no
només. També noms emblemàtics
de l’escena local, com el quintet
Gossos –que continua amb la gira
commemorativa dels seus 22
anys– o el santjoanenc Antonio El
Remendao. El concert, titulat Stroi-
ka Sounds Live, començarà a les 11

de la nit i inclourà actuacions con-
juntes entre els diferents artistes.
La banda de suport serà l’All Star
Karaoke i la nit la «remataran» DJ
Shakur i Plan B. 

Stroika, que es va inaugurar el 21
d’octubre del 2010 i que té una ca-
pacitat per a 800 persones, ha di-
vidit la celebració del cinquè ani-
versari en els dos fronts musicals
que ofereix: la proposta de sessió
de Dj (locals i internacionals, di-
vendres i dissabte) i la música en
directe (diumenge).
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El múltiple concert de celebració dels
cinc anys de Stroika exhaureix entrades
A la cita de diumenge s’uneix Feliu Ventura, que se suma a la quinzena de grups participants 

Assumpta Pérez

L’exceL·Lència
d’arànega, veu
de neus cataLà

UN CEL DE PLOM
Direcció: Rafel Duran. Dramatúrgia:

Josep M. Miró. Intèrpret: Mercè Arànega.
� DIA:  2 d’octubre. Teatre Kursaal.
Manresa.

n cel de plom, el llibre de
Carme Martí que recull el
testimoni de Neus Cata-

là, infermera exiliada després de la
Guerra Civil Espanyola, activista de
la resistència francesa i supervivent
del camp d’extermini de Ravens-
brück, té una excel·lent versió tea-
tral sota la direcció de Rafel Duran
que, divendres, d’una manera
apassionada, va posar en escena
una excel·lentíssima intèrpret,
Mercè Arànega, a la Sala Petita del
Kursaal de Manresa. Ahir, Neus Ca-
talà era homenatjada pels seus
100 anys. Nascuda el 6 d’octubre
del 1915, és l’última dona catala-
na supervivent d’un camp nazi. 

Un espai escènic sobri i fosc re-
forçava amb efectivitat, simbòlica
i escènica, la duresa i la cruesa d’un
relat encara vigent, viu, i el més im-
portant, contundent, que durant
anys ha estat silenciat. I entre les
paraules, unes arades, l’únic ele-
ment escènic que emmarcava la
història en un exercici no gens
fàcil per a la seva intèrpret, una
Mercè Arànega convertida en la
veu de Català. Sense artificis in-
terpretatius, sense treva ni descans,
Arànega va esdevenir el rostre i la
veu que no s’apaga de Català. Des
de la seva detenció, el seu pas pel
camp de la mort de  Ravensbrück
(com ella mateixa anomena) i
com amb el pas dels anys, malgrat
el llast de la memòria, arriba una
certa normalitat que esdevé un
triomf en cada petit pas endavant
que es fa i que esdevé un triomf  a
la vexació i l'horror viscut.

Mercè Arànega és una actriu en
estat pur i el nivell d’implicació és
total. Una actriu nua davant del text
que lluita perquè la paraula, el to
i el missatge arribin perfectament
nítids al públic. És la perfecta cro-
nista del relat, matisada però in-
tensa, sense treure protagonisme
al relat. Un exercici interpretatiu
simplement, de nou, excel·lent.

Amb el que potser comença a
ser moment de posar-se seriosos
és amb el tema dels espectadors
tardans i més quan es tracta de la
Sala Petita. Els teatres no són
camps de futbol.
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Aspecte de la sala plena, amb una capacitat per a 800 persones
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Feliu Ventura, a la Stroika
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Un aniversari de tres dies
La celebració ja començarà di-
vendres amb els tres DJ resi-

dents de la sala (DJ Stroikov, DJ War-
saw i DJ Shakur), als  quals s’unirà «el
darrer fitxatge de la Stroika: DJ Buff
Bay». I, dissabte, el retorn de Benny
Page, «el número 1 anglès del
drum’n’bass», amb el suport de DJ
Shakur i DJ Warsaw.



LA CLAU

L’edifici de l’Anònima, al carrer
Llussà, serà l’escenari de la repre-
sentació teatral A mitja claror, del
Col·lectiu dels Silencis, de Grano-
llers. Un muntatge sobre la llum i
la foscor amb la participació del
públic d’una companyia que re-
presenta espectacles de teatre sen-
sorial des de l’any 2013. L’obra la di-
rigeixen Nelson Jara i Lisa Marra-
ni. La capacitat màxima és de 50

persones, cal inscripció prèvia i és
una de les propostes incloses dins
les Jornades Europees del Patri-
moni a Manresa però que se cele-
bren arreu aquest cap de setmana.
Qui vulgui explorar l’Anònima
(Companyia Anònima Manresana
d'Electricitat) que es reservi el dis-
sabte, a les 20.30 h.

Manresa s’afegeix, novament, a
unes jornades que enguany es
dediquen al patrimoni industrial.
Així mateix i coincidint amb la
celebració, aquest 2015, de l’Any
Internacional de la Llum i de les
Tecnologies basades en la Llum,
una part del programa manresà pi-
votarà sobre aquests eixos. A ban-
da de l’Anònima, s’ha programat

una visita a la Fàbrica de Cal Be-
renguer, a Cabrianes (dissabte, 10
h); i una altra a la Central Hidroe-
lèctrica de les Hortes, a Viladordis
(diumenge, de 10 a 13 h), on es farà
un itinerari circular passant pels
cingles de Roca Tinyosa i els 3
salts. S’acabarà el trajecte amb un
tast de vi de la DO Pla de Bages a
càrrec de bagesterradevins.cat.
Qui vulgui hi podrà arribar en bi-
cicleta amb guiatge de MBici. 

Les propostes artístiques es ve-
hiculen a través del Museu Co-
marcal, que obrirà les seves portes.
I entre les novetats, el projecte
«Art-Alliberat» (dissabte i di-
umenge, tot el dia), quan obres d’a-
quest equipament ocupin els murs
dels carrers del barri de Vic-Remei
en el marc d’un projecte artístic
amb intervencions de Susanna
Ayala, Valentí Gubianas, Roser
Oduber i Txema Rico. Finalment,
el  carrer del Balç oferirà una mos-
tra de pergamins i documents
medievals, reproduccions dels ori-
ginals de l’Arxiu Comarcal del Ba-
ges, així com la possibilitat d’ac-
cedir a tot el vial que conserva l’es-
tructura i l’ambient del segle XIV.
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El Col·lectiu dels Silencis
actuarà dissabte a Manresa
en les Jornades Europees
del Patrimoni



Teatre a l’Anònima amb «A mitja claror»
El barri de Vic-Remei acollirà
el projecte artístic «Art-
Alliberat», amb Ayala,
Gubianas, Oduber i Rico


