
Li va costar, ahir, arrencar a la
Mediterrània més popular, la del
carrer. Però, quan es va fer fosc, va
sorgir la cara més festiva, la que
porta les famílies a aturar-se
en una plaça o en un tram
del Passeig. Ahir a la
nit, la plaça Major pre-
sentava un ple absolut
amb l’espectacle de
circ modernista de
Les P’tits Bras, cridat a
ser un dels muntatges
amb nom i cognoms d’a-
questa edició. Silenci només
trencat pels aplaudiments o les
exclamacions d’admiració. Un èxit.
Abans, l’experiment A vore, amb
cants de l’Ebre col·lidint amb el jazz,
la música electrònica i la dansa con-
temporània, de les sàvies mans d’As-
trio amb Ramon Balagué, Sònia Gó-
mez, Pere Gumbau i Pau Puig –amb
una complicitat fins a la medul.la–,
van arrencar fins i tot algun «bravo!».
No, el pati del Kursaal no es va om-
plir però A vore és un espectacle cri-
dat a evolucionar, tal com ho va fer
In Somni, de Kulbik i la Sant Jordi:
aquests laboratoris de creació, on els
extrems es toquen, són el que dóna
sentit a la fira.

Deixar la plaça Sant Domènec
lliure i oberta als espectacles es va
tornar a revelar un encert. És, ara sí,
un dels punts neuràlgics de la Me-
diterrània de carrer. Circ a la tarda
amb Capicua i al vespre amb Es-
tampades. I si el carrer no es va des-
pertar fins tard (excepte Sant Do-

mènec), els grans responsables de fer
que, per primer cop en aquesta fira,
el públic s’animés van ser Sidral
Brass Band, una formació penede-

senca que, realment, s’hi van
deixar la pell amb una dosi

de música frenètica on
cabia des dels Caça-
fantasmes, de Ray
Parker, fins a Michael
Jackson. Un cap de
colla amb barretina i
megàfon –amb espe-

cial habilitat per fer
malabars amb el bastó

d’un avi o la gorra d’un
company– es convertia en el rei

de la festa, de Crist Rei a Sant Do-
mènec i a la inversa. Nens ballant, pi-
cant de mans i la sensació que ara sí,
finalment, començava la gresca. El fi
de festa a Sant Domènec va servir per
donar pas al circ d’Estampades, una
al.legoria de les fàbriques tèxtils di-
fícil de comprendre per als més pe-
tits però visualment atracti-
va que va congregar una
molt més que generosa
rotllana al seu voltant.

En una altra lliga,
MontRauxa. Aquesta
colla de virtuosos per-
cussionistes encapça-
lada per Nan Merca-
der –amb una sinuosa
ballarina– que, situats a les
escales de Crist Rei, lluitaven
per elevar la seva proposta per sobre
del soroll dels cotxes que demana-
ven pas per enfilar el Passeig. Mala
peça al teler. Poca gent però, amb hu-

mor, MontRauxa va jugar les seves
cartes. Sabien que els cubans van
plagiar el ritme de txa-txa-txa, que,
en realitat, és el  Ball de l'Espolsada?
Doncs ja ho saben.

Al pati del Casino, a mitja tarda
quasi menys que ningú. A les 9 del
vespre, i amb una temperatura rela-
tivament benèvola, l’oferta gastro-
nòmica (amb food trucks), concen-
trada a l’entorn de la vela de la Ta-
verna Estrella Damm, començava a
mostrar una cara molt més saluda-
ble. Poc públic per a Clara Andrés a
les 6 de la tarda, i per a Contracor-
rente, a les 8. I una llàstima, perquè
la valenciana podria ser, com va
cantar, La reina de la pista; i  perquè
el quartet portuguès, entre el fado i
la cançó protesta, mereixia un xic
més d’interès.

Qui sí que va portar més públic als
seus concerts va ser Carles Dénia
amb La Nova Rimaire, un espectador

més especialitzat en arrel; i, so-
bretot, la proposta Ovidi

Popular, un passeig per
l’univers poètic i mu-

sical del cantautor
d’Alcoi. Platea ple-
na i també primer
pis del Conservatori
per escoltar alguns

noms  veterans de la
fira manresana, com el

sallentí Jordi Fàbregas, Mi-
quel Gil, Pep Gimeno Botifar-

ra, Celdoni Fonoll i Toni Torregros-
sa. I al matí, un excel·lent per als igua-
ladins  Farrés Brothers i Cia i El silenci
d’Hamelín. Avui, molt més.

SUSANA PAZ | MANRESA
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Sidral Brass Band
van ser els primers
responsables de
fer que la fira al
carrer s’animés

Ahir la nit també
començava lenta a
la Stroika, i Mal
Pelo & Niño de
Elche era una de
les sorpreses 

La companyia Estampades amb l’espectacle «Enfila S.A.», que va congregar moltíssima gent a Sant Domènec
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CAP DE SETMANA D’ESPECTACLES La fira manresana encara avui i demà el gros de la seva programació en una edició, la divuitena, que ahir,
primer dia sencer, va començar al ralentí i es va despertar, de cop, quan va marxar el sol. Al carrer, èxit total de la companyia belga Les P’tits Bras i ganes
de tornar a veure l’animada formació penedesenca Sidral Brass Band, que va posar ritme i humor a un somort Passeig a la tarda  
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La Mediterrània engega quan es fa fosc
La cara més festiva de la fira manresana no arriba al carrer fins al vespre en una jornada que fa bo l’eix Sant Domènec-plaça Major

Aplaudit «A vore», al pati del Kursaal, un experiment en gestació
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Sidral Brass Band en un moment de la seva animada cercavila, al Passeig

MIREIA ARSO

El sallentí Jordi Fàbregas en un moment d’«Ovidi Popular», que va omplir
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Ahir a la tarda es va fer el lliurament del premi del primer concurs d'aparadors
de la Fira Mediterrània, que ha organitzat Manresa+Comerç. La guanyadora ha
estat Maria Eugènia Tirado Quesada, de la botiga especialitzada en la venda de
vins i licors Setè Cel. El premi consisteix en quatre entrades per a un espectacle de
la Fira Mediterrània i en l’assessorament personalitzat en tècniques de millores
estratègiques per optimitzar els resultats, a càrrec de l’experta Maria Callís.



Concurs d’aparadors: Setè Cel s’endú el premi

L’Odeur de la Sciure de la com-
panyia belga Les P’tits Bras, a la
plaça Major, segueix el camí de
convertir-se en un dels especta-
cles estrella d’aquesta edició.
Avui hi tornen, a les 21 h.

Ahir, el retard en l’horari d’inici
d’alguns dels espectacles i un
problema de trànsit no resolt: el
pas dels cotxes de Crist Rei al
Passeig mentre actuen els grups.
Que ho demanin a MontRauxa.

 Amat-Piniella també està
de fira. A un dels
manresans més il·lustres
algú, amb sentit de
l’humor, li va deixar, sobre
la tassa de cafè, un dels
programes de la
Mediterrània. El cert és
que l’escriptor manresà
gaudeix d’unes vistes
privilegiades...

Roger Mas va estar acompanyat damunt de l’escenari de 9 miralls que van multiplicar la seva presència
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’essència d’Ulisses no
és l’aventura imprevisi-
ble, sinó que consisteix
a retornar al pòsit in-

exorable del que som. Com l’heroi
de l’Odissea, Roger Mas ha recobrat
la seva naturalesa real: la de can-
tautor clàssic. El solsoní va hissar
ahir a la nit en solitari les cordes de
la seva guitarra al teatre Kursaal de
Manresa, on va oficiar, davant unes
set-centes persones, l’estrena ab-
soluta del seu nou treball Irredempt
(Satélite K, 2015), en el marc de la
Fira Mediterrània.

Roger Mas va desfullar en direc-
te un flamant estol de cançons que
transpiren intransigència i roman-
ticisme, com Sota una capa de cen-

dra, Pols de nimfa, Ella té un cel als
ulls i La margera, amb una tècnica
vocal impecable, malgrat alguns
contratemps amb el micròfon de la
guitarra. 

El repertori del solsoní, vestit de
negre Johnny Cash, i amb espar-
denyes de set vetes, va fer palès l’a-
bandó de la cripticitat del seus pri-
mer àlbums, com Les Flors de
Somni (1997) i Casafont
(1999). Amb tot, Mas
manté el seu drama-
tisme i misticisme
habitual, made in
Verdaguer (de fet va
obrir el concert amb
Caminant del disc
Les cançons tel·lúri-
ques) als antípodes del
costumisme general del
pop català mainstream.

Lo comte Arnau (un nou poema
musicat de Mossèn Cinto) i El Rei
dels verns (una adaptació titànica de
Goethe) van reeixir en una posada
de llarg que va gaudir d’una esce-
nificació seductora, amb nou mi-

ralls i llums i ombres d’estètica ca-
ravaggista. En el concert tampoc hi
van faltar algunes peces ja clàssi-
ques de la seva trajectòria com I la
pluja es va assecar, composta sota
una alzinera del Solsonès -va ex-
plicar-, El dolor de la bellesa, El rei
de les coses i El calavera, que va tan-
car el concert, abans dels bisos.

Per entendre el nou material de
Roger Mas només cal ob-

servar el nom del disc i la
seva foto de portada,

on apareix totalment
empapat, enmig de
la tempesta, des-
afiant els elements. 

Tal com es va po-
der comprovar ahir,

el de Solsona recupera
aquella lírica nua dels tro-

badors, nascuda a Catalunya,
enaltida a Occitània, continuada al
nord de França amb els trouvères i
més tard a la conca del Rin amb els
meistersingers. Ara, damunt de l’es-
cenari, Roger Mas és de nou, com
Ulisses, l’home sol a alta mar. 

L
DAMIÀ VICENS | MANRESA

Ulisses agafa la guitarra

El solsoní 
recupera damunt

de l’escenari la
lírica i l’estètica

nua dels 
trobadors
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Gestionar un coliseu
com el Teatre Nacional

de Catalunya, de titularitat
pública, pot ser un dard enve-
rinat o una oportunitat única.
Combinar la qualitat artística
de la programació amb la ne-
cessitat de quadrar pressu-
postos i presentar un alt per-
centatge d’assistència és un
joc d’equilibris que practica
des de fa tres temporades. Al-
bertí (Lloret de Mar, 1962)
defensa amb erudició i entu-
siasme la recuperació del tea-
tre català i entoma cada any
el repte de dirigir algun dels
espectacles que passen per
les sales de l’edifici de tall
neoclàssic proper a la plaça
de les Glòries. 



Xavier
Albertí
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Wanda Pitrowska vol
convèncer de les arrels
catalanes de la música

El director teatral Xavier Albertí explica que l’enigmàtica
polonesa presentarà avui una ‘descoberta’ sorprenent


ampoc passa res perquè
hagi de venir una estu-
diosa des de Polònia a
explicar-nos que totes

les músiques del món es van origi-
nar a Catalunya. No el va fundar un
suís, el Barça? Doncs escoltem amb
atenció el que ens ha de dir la Wan-
da Pitrowska, amant confessa de
Catalunya i amiga de Xavier Alber-
tí, director del Teatre Nacional de Ca-
talunya. Males llengües difamen
que entre l’un i l’altra hi ha sospito-
ses semblances físiques, però és una
enraonia que no hi ha per on agafar:
com pot pensar-se que un home de
rostre seriós, mirada trapella i sa-
piència infinita sigui de dia Jekyll i de
nit Hyde? Au va!

«Les arrels etimològiques de l’o-
bra de Beethoven es troben en el Pa-
tim, patam, patum». Com?! Explica
Albertí que «he parlat per telèfon
amb la Wanda i m’ha explicat que a
Manresa exposarà les descobertes
que li permeten assegurar que totes
les músiques procedeixen de Cata-

lunya». La sentència és tan agosara-
da que caldrà treure el cap avui (es
fan dos passis de vint minuts, a les 20
i les 21 h) a la casa Torrents (la Bu-
resa) per aclarir el suggeridor misteri.
L’entrada és gratuïta, però la ca-
pacitat és limitada i, per
tant, cal recollir una
invitació a les ta-
quilles de la
plaça de Sant
Domènec.

«Sense el ressò que
va obtenir a fora, aquí no
hauríem valorat prou Dalí»,
apunta Albertí cercant un referent
comparatiu per contextualitzar
la importància de la troballa de
Pitrowska. I afegeix que «les in-
vestigacions que ha realitzat
sembla que proporcionen ar-
guments per concloure que, per
exemple, les simfonies de Beetho-
ven i els quartets de Schubert tenen
arrels catalanes». L’experta no tan sols
verbalitzarà els estudis realitzats,
també se servirà d’un piano per
apropar els espectadors a un seguit

T
TONI MATA I RIU | BARCELONA
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da Vilaró, artista que,
entre d’altres projec-
tes, ha creat el
F e s t i v a l

d’Arts Escèniques del
Poblenou, va arribar
ahir a 2/4 de 12 a la
Plana de l’Om de
Manresa i s’hi estarà
asseguda fins avui a
2/4 de 12. Seran 24
hores de presència a la
plaça per reivindicar «que
l’espai públic és nostre». La
reivindicació es fa en silenci, en
contrast amb el soroll que ja hi ha a
la plaça i amb la majoria de mani-
festacions, que habitualment es fan

a crits. I la fa acompanyada d’entitats
de Manresa que estan «silenciades o
simplement formen part del teixit de
Manresa sense fer soroll. És una
forma de fer-les visibles», explica
Neus, l’encarregada de producció de
l’espectacle.  Ahir hi van passar
alumnes de la UEC (Unitat d’Esco-
larització Compartida) i de La Salle
Manresa i integrants de l’Associació

de Puntaires de Manresa i el Bages,
la Fundació Rosa Oriol-Banc

dels Aliments, l’Associació
Cultural Argentina de

Manresa, inCORdis
Cor de Queixa i l’aula
d’Arts Escèniques del
Kursaal. Es demana a
les entitats que acom-

panyin l’artista en si-
lenci. Per això, els mem-

bres de la Fundació Rosa
Oriol, amb sor Lucía Caram al

capdavant, van obsequiar Ada Vila-
ró amb una llantieta, i també ca-
dascun d’ells en va encendre una per
fer pregària durant una hora. Avui és

previst que de 9 a 10 facin presència
a la plaça els Grallers i Timbalers de
Manresa i, més tard, el grup de ioga
del Centre de Salut i Casa de Naixe-
ments Migjorn. 

De fet, l’artista convida tothom qui
vulgui a compartir amb ella la plaça,
que es converteix en una plaça d’o-

pinió pública, perquè tothom hi pot
deixar el seu missatge amb una pis-
sarra i uns guixos que ella mateixa
proveeix. Hi ha missatges agraïts:
«gràcies per deixar-nos assaborir
els sons del silenci»; «una activitat
molt interessant. Tant de bo no plo-
gui». Altres de crítics: «i d’això en dieu

art? Ok». També n’hi ha de desitjos
de pau, de missatges personals... I hi
ha missatges que deixa ella mateixa,
perquè només es proveeix del que li
proporciona la gent: «tinc gana. Un
plat calent, gràcies», seguit d’«un
noi m’ha portat un plat de pasta i una
poma». 

A
PEPA MAÑÉ | MANRESA

L’espai públic es
reivindica en silenci

Ada Vilaró 
passa 24 hores, 

fins avui a 2/4 de 12
del migdia, a la
Plana de l’Om

interactuant amb
el públic

Sor Lucía Caram s’acosta amb una nena refugiada ucraïnesa a l’artista Ada Vilaró, asseguda enmig de pissarres

SALVADOR REDÓ

DIRECTOR DEL TEATRE NACIONAL
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de fragments de música clàssica i
cançonetes populars.

Deia el filòsof Francesc Pujols que
arribarà el dia que els catalans ani-
rem pel món i ho tindrem tot pagat.
Màrius Serra, en el primer dels tres
pregons de la Mediterrània, va ex-
posar dijous al Kursaal que fa prop
de cent quaranta anys van aparèixer
unes revistes que, amb un humor
molt nostrat, demostravenque el ca-
talà és la mare de totes les llengües.
Si Pitrowska convenç els presents
que el país és el quilòmetre zero de
la música, el bany d’autoestima pot
ser de bacanal romana.

«Els catalans fem broma amb
un pòsit d’autoironia, no tenim ter-

me mitjà», afirma Albertí, ja que
«o bé creiem que la nostra

tradició cultural és insig-
nificant o l’exagerem».
Teòric de les arts escèni-
ques i reputat dramaturg,
l’actual timoner del TNC

explica que «la cultura
no cotitza en borsa,
crea sentiment de per-
tinença i hem d’apren-
dre a valorar la nostra».

Per a Albertí, «tenim
una cultura profunda-
ment desordenada,
desendreçada, des-
jerarquitzada. La cul-
tura popular catala-
na ha viscut una
transformació im-
portant des del segle
XVIII fins avui a cau-
sa de la demogra-

fia». Barcelona, en po-
ques dècades, va mul-

tiplicar per quatre la seva
població, anota, tot advertint que

«la cultura popular ha estat el lligam
que ha evitat que els nouvinguts

quedessin desvinculats de la cultu-
ra catalana».

Per a Albertí, hi ha un seguit de fi-
gures cabdals per al manteniment
de la bona salut de la llengua cata-
lana, i no és una d’elles Bonaventu-
ra Aribau, com és costum conside-
rar. «Sí, va escriure l’Oda a la Pàtria,
que era l’assassinat definitiu de la
llengua, el text que enterrava el ca-
talà en el bagul de les coses mortes.
Després, però, ell va continu-
ar escrivint en castellà».

Per al director del
TNC, un nom clau és
el de Frederic Soler
Pitarra, «que va re-
ivindicar el teatre en
llengua catalana»: «el
1864, les obres en ca-
talà només ocupaven el
3 % de la cartellera teatral
de Barcelona. Tres anys des-
prés, ja era hegemònica». El tomb
va ser possible perquè van aparèi-
xer nous espais que van veure que
el català podia portar molta gent al
teatre, i molta gent que que-
dava fora d’aquest oci es
va adonar que allò tam-
bé era per a ells. L’11
d’abril del 1864, el
teatre Odeon de Bar-
celona va estrenar
L’Esquella de la Tor-
ratxa, una sarsuela
amb text de Pitarra en
català. «El que havia de ser
una representació d’un dia es
va convertir en una obra amb se-
tanta funcions. Els empresaris van
veure que hi havia un públic», apun-
ta.

El segon nom d’aquest recorregut
és el de Josep Santpere, un empre-
sari del Paral·lel que va fer vodevil en
català. «Ell i altres eren plenament

conscients de la capacitat de la cul-
tura popular per cohesionar la so-
cietat», explica Xavier Albertí. In-
troduint-lo als gèneres lleugers que
omplien de festa aquell concorregut
carrer de Barcelona, «es va apropar
molta gent al català».

L’inimitable Joan Capri també
és un referent a tenir en compte,
però per a Albertí el següent perso-
natge imprescindible és Josep Ma-

ria Benet i Jornet. «Persones
que mai s’haurien acostat

al català, ho van fer grà-
cies als serials dels
anys 80 i 90», explica,
en referència a títols
com Poblenou, Es-
tació d’enllaç i Nis-
saga de poder, entre

d’altres.
El deute contret amb

els avantpassats no pot cau-
re sota les rodes de cap fenomen

que pretengui investir-se amb l’au-
ra del progrés. Xavier Albertí afirma
rotund que «Bonaventura Aribau

no és el pare de la Renai-
xença. Si el català no ha

seguit el camí de l’oc-
cità és gràcies a la
cultura popular».

Les oportunes re-
flexions d’Albertí en-
tronquen amb la ne-

cessitat de tenir ben
presents les nostres ar-

rels musicals. Wanda Pi-
trowska, aquesta senyora que

tant i tant recorda al mateix director,
i que en les dues últimes tempora-
des ha participat en l’espectacle in-
augural del Teatre Nacional de Ca-
talunya, exposarà les seves investi-
gacions en un espai tan especial
com la Buresa. Pot semblar una
broma... i potser ho serà. O no.

«Els catalans no
tenim terme mitjà:
diem que la nostra

cultura és
insignificant o

l’exagerem»

«Si el català no ha
seguit el camí de
l’occità és gràcies

a la cultura
popular»

D’11 a 14 i de 17 a 20 h Toc de Fusta. Els
amics d’en Crusó. Nova col·lecció. Pl. Fius i Palà.
D’11 a 14 i de 17 a 20 h Companyia de
Jocs l’Anònima. El món del joc a l’univers Ama-
des. Plaça Fius i Palà.
11, 13, 16, 18 i 20 h Cia. Ponten Pie. Ár-
tica en un conte. Plaça Major. 10 euros.
11, 17.30 i 20.30 h Xavier Bobés. Cosas
que se olvidan fácilmente. Carrer del Balç. 12
euros.
D’11 a 14 i de 18 a 21 h Castelloscopi.
L’audiovisual pedagògic casteller. Espai7 del
Casino.
11.15 h Ada Vilaró. Públic Present 24 ho-
res. tercera acció. Plana de l’Om. 
11.30 h Cia. Capicua. Entredos. Plaça Sant
Domènec.
11.30 h Pau Figueres. Llotja Professional
al Museu de la Tècnica. Showcase. Només per a
professionals.
12 i 17 h MontRauxa. Plaça Major.
12.30 i 20 h Aflel. Monstres. Pati de la
Casa Lluvià. 8 euros.
12.30 h Rebelmadiaq Sound. Plaça Gis-
pert. 
12.45 h MontRauxa. Plana de l’Om.
13 i 18.30 h Ertza. El show del espectador.
Plaça Sant Domènec.
13.15 h Sidral Brass Band. Red Red Wine.
De Crist Rei a la plaça Major (anar i tornar).
17 h Vox Bigerii. Cor d’òmes de Bigòrra.
Llotja Professional al Museu de la Tècnica.
Showcase. Només per a professionals.
17.15 i 19.15 h Magí Serra & Marçal Ra-
món. Esvorrell popular. Pati del teatre Kursaal.
17.15 h RIU. Abans tot això eren camps. Ta-
verna Estrella Damm, al pati del Casino. 2 eu-
ros.
17.30 h Les Mobilettes. Café Frappé!. Te-
rrassa de Las Vegas (pl. Sant Domènec).
18 h Txaç. I Després Qué?. Veigé Coolinari.
Off. 
18 h Castellers de la Vila de Gràcia i Colla
Castellera Tirallongues de Manresa. Actua-
ció castellera. Plana de l’Om.
18 h Germán Díaz. Método Cardiofónico. El
Sielu. 10 euros.
18.15 h Sidral Brass Band. Red Red Wine.
Al pati del Casino i passeig Pere III.
18.15 i 20.15 h Astrio, Ramon Balagué,
Sònia Gómez, Pere Gumbau i Pau Puig. A
vore. Pati del teatre Kursaal. 
18.45 h Auxili. Detonem l’estona. Taverna
Estrella Damm, al pati del Casino. 2 euros.
19 h Ester Rada. Teatre Conservatori. 15
euros.
19 i 19.30 h Les Bethmalais. Plaça Sant
Domènec.
19.30 h Circ Bover. Vincles. Plaça Sant Do-
mènec.
19.30 h Gegants Bojos de Solsona. De la
plaça Espanya a la Muralla de Sant Domènec
(anar i tornar).
20 h La Canya Borda i l’Escola de Grallers
dels Gegants de Manresa. Veigé Coolinari.
Off.
20 h Kamilya Jubran, Sarah Murcia &
Werner Hasler. Wasl. El Sielu. 10 euros.
20 i 21 h Pregons: Xavier Albertí. Pregó a
dues bandes i una sola veu amb piano. Casa To-
rrents (La Buresa). Plaça Fius i Palà, 1. Escala
Esquerra, Principal 2a.
21 h Tomatito. Constelación Familiar. Sala
Gran del teatre Kursaal. 28 euros.
21 h Les P’tits bras. L’Odeur de la Sciure.
Plaça Major.
21 h Niu i La Clavellinera. Nit de Ball Folk.
Taverna Estrella Damm, al pati del Casino. 12
euros (preu únic de la nit).
22.15 h Música Nostra. Nit de Ball Folk.
Taverna Estrella Damm, al pati del Casino. 12
euros (preu únic de la nit).
22.30 h Organik Dantza. Txapeldun. Sala
Petita del teatre Kursaal. 10 euros.
22.30 h DakhaBrakha. El Sielu. 10 euros.
23 h Oques Grasses. Digue-n’hi com vul-
guis. Stroika. 12 euros (Oques Grasses + Cheikh
Lô).
23 i 01 h Joan Garriga i Carles Belda +
Cava Pere Mata. Decanta, concert i tast de ca-
ves. Vermell. 22 euros.
23.30 h Le Bal Brotto López. Nit de Ball
Folk. Taverna Estrella Damm, al pati del Casino.
12 euros (preu únic de la nit).
00 h Morena. Tradipatxanga Sessions. Vei-
gé Coolinari. Off.
00.30 h Cheikh Lô. Balbalou. Stroika. 12
euros (Oques Grasses + Cheikh Lô).

Més informació:
www.firamediterrania.cat

REBELMADIAQ SOUND
PLAÇA GISPERT. � 12.30 H.
Els impulsors d’aquest projecte
són amants de la música jamai-
cana en tots els seus vessants.

ERTZA
PLAÇA SANT DOMÈNEC. � 13 I 18.30 H.

La companyia basca es proposa un
viatge a l’interior de la ment de
l’espectador amb la dansa-teatre.

ESTER RADA
TEATRE CONSERVATORI. � 19 H. � 15 EUROS.

Ritmes urbans i tradició etíop de
jazz i funk en la veu d’una artista
israeliana.

TOMATITO
TEATRE KURSAAL. � 21 H. � 28 EUROS.

«Constelación Familiar» és el reci-
tal íntim i festiu del guitarrista fla-
menc.

LE BAL BROTTO LÓPEZ
TAVERNA. � 23.30 H. � 12 EUROS.

La nit de ball folk es clourà amb
Cyrille Brotto a l’acordió i Guillaume
López, veu i instruments de vent.

l trànsit entre la vida i la
mort és un fil molt prim
que es trenca en qual-
sevol moment. Com l’e-

xistència d’un soldadet de plom i
una ballarina de caixa de música
que s’estimen i cremen per una es-
pelma desbocada. Com un roda-
món abandonat a la seva sort. Com
l’amistat i la llibertat, que se’n van i
tornen, i marxen per sempre.

La Cia. Ponten Pie va fer ahir les
primeres funcions de l’espectacle Âr-
tica en un conte, que repetiran avui
i demà, en una caseta de fusta ins-
tal·lada a la plaça Major. El muntat-
ge té dos nivells de comprensió
amb una reflexió sobre la memòria
que s’esdevé en un cubicle de 10 x 12
metres on s’ubica una quinzena
d’espectadors i, d’altra banda, un
conjunt d’escenes que capturen
l’essència de contes tradicionals i te-
nen lloc a l’altra banda de la paret.

Però el més desconcertant és la
temperatura. La d’ahir no va ser, pre-
cisament, una jornada calorosa. El
termòmetre està davallant i les mà-
nigues curtes comencen a escasse-

jar. Però no és res comparat amb l’in-
terior de l’habitatge-escenari: cada
espectador és proveït amb un abric
de pell perquè el fred, allà dins, és
més que notable.

Sense paraules, l’acció avança  a
pas tranquil, cercant la dimensió
poètica de la creació escènica. Els ac-
tors reclamen l’atenció del públic en
un entorn de poca llum que recrea

amb convicció sensorial un espai
que ben bé es podria situar a l’Àrtic,
com apunta el títol del muntatge.

Fil a fil, la protagonista captura l’à-
nima de persones que ja no hi són,
la presència de l’absència. Un pro-
pòsit delicat, infatigable i constant
del qual depèn la supervivència
emocional dels vius, de la humani-
tat sencera. 

E
TONI MATA I RIU | MANRESA

Poesia escènica sota zero

L’acció té lloc a l’interior d’una caseta de fusta a la plaça Major

MARTA PICH


