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Toni Mata i Riu BARCELONA

un mal dia
a l’oficina
el té tothom

BLAM!
Direcció: Sigurvald Helgason i Simon

K. Boberg. Intèrprets: Janus Elsig, Lars
Gregersen, Anders Skat, Eos Karlsson i
Joen Hojerslev. Barts. Paral·lel, 62. Bar-
celona. Avui, a les 21.30 h; dissabte, a
les 17.30 i les 21.30 h; diumenge, a les
18 h. Durada: 80 minuts. Entrades: de
20 a 35 euros. Venda a www.barts.cat i
www.atrapalo.com.

ense paraules i amb mol-
ta imaginació aconse-gu-
eixen transformar tres

oficinistes un despatx físicament
ubicat per sota de l’estrada des d’on
el cap vigila i controla. Mànigues
de camisa, corbates, ordinadors,
papereres, informes i carpetes,
cadires amb rodetes i tones de
rutina. Un panorama insuportable.
Però una cosa és com comença la
jornada laboral i l’altra com acaba.
El trànsit entre ambdós estadis té
un nom, Blam!, l’espectacle de la
Kristjan Ingimarsson Company
danesa que s’ha instal·lat a Bar-
celona després d’entusiasmar ar-
reu del món.

De les boques dels actors pràc-
ticament no surt cap paraula, al-
guna onomatopeia com a màxim.
La proposta de Blam!és d’un tea-
tre físic amb altes dosis d’acrobà-
cia. Desbordant energia durant
poc més d’una hora i quart, els
quatre intèrprets inicien el joc
llançant-se boletes de paper i el
culminen deixant l’escenari, lite-
ralment, potes enlaire. Envaïts per
un sopor insofrible, els treballadors
es deixen  anar progressivament
fins a convertir el lloc de treball en
l’escenari on desfilen superherois
de Hollywood i altres figures que
tots quatre són capaços d’encarnar.

La gran aposta de Blam! és la
contundència visual i un ritme
frenètic, tot i que l’assoliment de tal
pretensió es dilata excessivament.
L’espectador entén que una de
grossa ha de passar en la insípida
oficina que té al seu davant, però
abans no comencen els focs arti-
ficials passa massa estona. Arriba
un moment de la funció, no obs-
tant això, que l’interès s’eleva de
sobte per la increïble capacitat
dels personatges, que exhibeixen
impecables dots d’acròbates, per
posar-se en la pell, per exemple,
d’Els Venjadors. La corbata serveix
de cinta per al cap, i la torreta és un
verger selvàtic. I així fins a ex-
trems impensables i que convé no
revelar per no espatllar el gaudi de
l’espectador. Blam! té també la
virtut de portar a casa nostra un ti-
pus de representació teatral gens
usual aquí, que llueix en l’amplitud
de l’escenari de la sala Barts de Bar-
celona.
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TEATRE CRÍTICA

El Grup del Casal Familiar Recrea-
tiu de Manresa representarà demà,
dissabte (21 h, 4 euros), l’espectacle
teatral Caragirats, amb direcció de
Fina Tàpias. El muntatge consta de sis
històries escrites per Llorenç Cap-
devila, Jordi Cussà, Agustí Franch, Pep
Garcia, Joan Pinyol i Jaume Serra.

Dansa i poesia a Cacis
El Centre d’Art Contemporani i Sos-
tenibilitat El Forn de la Calç, de Cal-
ders, acollirà diumenge (12 h) l’es-
pectacle Paisatges intervinguts, amb
la ballarina Laura Bataller i el poeta
Esteve Plantada. L’entrada és lliure.

REDACCIÓ | MANRESA

L’escriptor Jordi Cussà
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El grup teatral dels Carlins du 
sis històries inèdites a l’escenari

Borís Ruiz recita Palau i Fabre
La Plana de l’Om hostatjarà demà,

dissabte (12 h), el recital Jo em do-
naria a qui em volgués, amb l’actor
Borís Ruiz i l’acordionista Jaume
Mallofré. El protagonista de les lle-
tres que s’escoltaran és Josep Palau

i Fabra, una figura polièdrica que va
exercir de poeta, narrador, drama-
turg, traductor i crític d’art. La selec-
ció de textos va a càrrec de l’escrip-
tor i professor manresà Jordi Estra-
da. En cas de pluja, la trobada se ce-
lebraria a l’Espai La Plana.
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Comadira i Subirachs, plegats
El poeta i pintor Narcís Comadira

i el músic Rafael Subirachs uniran el
seu talent creatiu en un concert que
tindrà lloc demà, dissabte (19 h), a la
Sala Gandhi del Centre Internacio-
nal d’Espiritualitat Ignasiana, a la 4a

planta de la Cova de Sant Ignasi. La
trobada entre ambdós artistes respon
a la voluntat de fer anar plegats dues
arts que ja a la Grècia antiga s’expres-
saven conjuntament, una tradició
que va perdurar durant segles. L’en-
trada és gratuïta.
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El cinema de terror i de ciència-
ficció desembarca avui i demà al
Casal de les Escodines de Manre-
sa en el marc de la tercera edició de
la mostra Terrorífic, coorganitza-
da per l’associació de cinema Lo-
kuos Films i l’Ajuntament de Man-
resa. Es projectaran 4 llargmetrat-
ges i 17 curtmetratges a concurs,
tots produïts durant el 2014 i el
2015. Així s’hi podran veure no-
vetats com They will all die in
space, de Javier Chillón, que s’ha
estrenat en aquesta darrera edició
del Festival de Sitges, on també es
va premiar Horseface, de Marc
Martínez, que va rebre el premi
Cine365 Film ex aequo amb Zero,
del manresà David Victori. Aquest
guardó permet impulsar nous re-
alitzadors emergents amb una
aportació econòmica per a la pro-
ducció d’un llargmentratge. Mar-
tínez, a més, va ser el guanyador
del curt més gamberro de l’edició
de l’any passat de Terrorífic. 

En total, la mostra proposa 8 ho-
res de projecció, dividides en qua-
tre blocs de dues hores durant els
dos dies (la llista de títols i els ho-
raris de projecció els trobareu a l’a-
genda). En la secció de curts a
competició, l’organització ha con-
siderat acceptar la inscripció i se-
lecció com a finalista de La ropa-
vejera, de Nacho Ruipérez, tot i ex-
cedir el límit de minuts que indi-
quen les bases del concurs.  Tota
la mostra és gratuïta, i les projec-
cions estan destinades a públic

adult i juvenil, i no són recoma-
nables per a menors de 16 anys.
Daniel Garcia, de Lokuos Films, as-
segura que «la mostra és un pro-
jecte social, perquè crea un espai
que fins ara no teníem».

Sense Zombie Walk
Enguany Terrorífic se centra no-
més en les projeccions, i deixa
per a properes edicions recuperar
l’esdeveniment Manresa Zombie
Walk per tal de donar-li, en un fu-
tur, més projecció, tant pel que fa
a activitats paral·leles per a públic
familiar, organitzades per entitats
del Casal de les Escodines, com pel
que fa a altres accions culturals
com la incorporació de parades de
llibres i còmics de gènere de terror,
xerrades...
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La mostra de cine Terrorífic
porta a Manresa produccions
que han rebut impuls a Sitges
«Horseface» va rebre el premi Cine365 Film ex aequo amb «Zero» de

David Victori Avui i demà hi haurà projeccions al Casal de les Escodines



La revista de música en català La
Tornada organitza avui (19.30 h),
a la sala polivalent 1 del teatre
Kursaal, un debat sobre com ha
evolucionat la música reivindica-
tiva al llarg dels últims 50 anys. Hi
participaran Joan Vilamala, co-
fundador d’Esquirols; Àlex Ven-
drell, cantant d’Inadaptats; i Albert
Avilés, baixista d’Ebri Knight. 

Esquirols van ser un referent de
la transició amb cançons que en-
cara avui són himnes, com Torna,
torna Serrallonga, Cançó medieval
i Arrels; Inadaptats van posar el to
punk a l’etapa del rock català de fi-
nal dels 90; i Ebri Knight són un
dels grans exponents de l’escena
combativa actual. Formen part
de tres generacions molt diferents
però representen mig segle de
cançó reivindicativa. Malgrat que
són tres grups aparentment allu-
nyats, els uneix un discurs incon-
formista i de lluita social i nacional. 

El debat, amb el suport d’Òm-
nium Bages, s’emmarca dins una
sèrie de presentacions de la revis-
ta digital en català La Tornada, que
sortirà al mercat a final d’any.
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Tres artistes
analitzen avui a
Manresa com ha
canviat la música
reivindicativa

Francesc Such, Joan Calmet i Daniel Garcia mostren el premi-escultura

AJUNTAMENT DE MANRESA

Joan Vilamala, d’Esquirols
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L’organització de Terrorífic ha re-
but 365 curtmetratges, 50 llargme-
tratges i 12 relats curts procedents
de 25 països d’arreu del món.

De tot el material, es van preselec-
cionar 80 obres. Com a finalistes,
que seran les que es projectaran, es
van triar 4 llargs i 17 curts. Aspiren a
sis premis: millor llarg, millor curt,
fotografia, banda sonora original,
milloc actor i curt més gamberro.

80 OBRES PRESELECCIONADES

365 CURTS
LA XIFRA


