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Escenaris d’Entrada

UNIÓ MUSICAL DEL BAGES
Diumenge, a les 12 h.Més de

cent vint alumnes de les escoles de
música de la comarcal participaran
en el tradicional concert de Santa
Cecília que celebra la Unió Musical
del Bages. Aquesta formació, que
treballa un repertori que tant ser-
veix per actuar al carrer com en in-
terior, protagonitzarà la primera
part del recital. Posteriorment, s’hi
afegiran els joves estudiants. Les
bandes estan formades bàsicament
per instruments de vent i percussió.
Manresa (Teatre Conservatori).
Preu: 3 euros.

TRIO CANYES
Diumenge, a les 12 h. El Tast de

Clàssica del Kursaal presenta el Trio
Canyes, format per tres músics que
toquen instruments de vent de can-
ya: Ferran Torrens (oboè), Francesc

Navarro (clarinet) i Ramon Aragall
(fagot). El trio interpretarà peces de
Mozart, Ibert, Huguenin i Jordi León,
en un viatge del classicisme a la
música francesa. Manresa (Espai
La Plana). Preu: 10 euros.

PEYU
Avui, a les 22.30 h. El reconegut

humorista Peyu actua avui a Avinyó
amb l’espectacle Planeta i-Neptú,
que dirigeix Joan Roura. El muntat-
ge, que es va estrenar fa gairebé
tres anys, ofereix una mostra de
l’humor surrealista de l’actor, que
s’ha fet popular en els darrer temps

per l’aparició al programa televisiu
APM?. Avinyó (Local Catalunya).
Preu: 8 euros.

MRS. BROWNIE
Avui i dissabte, a les 21 h; diu-

menge, a les 19 h. La companyia
anoienca Teatre Nu i l’actriu i can-
tant Laura Guiteras homenatgen les
grans figures de la música negra en
un espectacle en què també partici-
par el pianista Abel Boquera. La
peça explica la història d’una diva
que viu els darrers anys de la seva
vida. Igualada (Teatre de l’Auro-
ra). Preu: 15 euros.









El Ramon Llull de tres creadors
Manel Camp, Manolo Alcántara i Joan Crosas, que avui estrenen «Art» al Kursaal, parlen sobre la figura i l’abast del pensador

Música

Qui és Ramon Llull?
El pensador, filòsof i crea-

dor potser més important
dels Països Catalans.

Com hi arriba?
Fa una co-

lla d’anys
amb El llibre
de les bèsties i
ara capbus-
s a n t- m e

de ple en la seva obra i en-
tenent que és un personatge
inabastable. I que el mis-
satge que donava al segle
XIV continua sent vigent,
donant-hi una perspectiva
diferent. És un il·luminat,
d’una passió inesgotable.

Qui és el seu Llull?
El meu Llull s’entendria

en el sentit de canviar la di-
nàmica de la societat i anar
cap a valors més personals,
d’estima, de compressió, que
jo intento produir a través
de la música.

Què ha descobert?
Com posar-nos d’acord

diferents disciplines i la
importància de trobar
unes persones que pen-
sem de manera semblant,
amb una visió del món, de
l’espectacle i de l’art simi-
lar. Unint-nos podem ofe-

rir aquest missatge. 
Llull continua sent un

desconegut?
Totalment. És un perso-

natge universalment estudiat
però molt desconegut.

Quin dels 9 principis
lul·lians es queda?

Voluntat, que és, tam-
bé, un dels temes que
prefereixo del disc.

Si Llull fos un ani-
mal, quin seria?

Un colom de la pau.
Si Llull nasqués al

segle XXI, a què es de-
dicaria?

Filòsof. Intentaria
trobar una ciència huma-
nística.
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Manel Camp
COMPOSITOR 

«Llull és un il·luminat, un
personatge inabastable»

Qui és Ramon Llull?
Un filòsof, un estudiós,

un religiós, amb una pro-
ducció ingent,  que ha que-
dat com a referent de la
cultura catalana. Però del
personatge real que va
viure fa 700 anys... 

Com hi arriba?
Ara, de mans del

Manel. Abans,  per
l’Institut Ramon
Llull, que és el
que dóna suport
a la cultura ca-
talana. 

Qui és el
seu Llull?

El rigor, el
treball, el va-
lor... O el que
jo  voldria ser
[riu]. 

Què ha
descobert?

Sembla un
un tòpic però  és
veritat: treballar
amb gent que
val la pena, amb
qui compartei-
xes sensibilitats.
Conèixer el Ma-
nel, el Joan, el
Lluís, la Mi-
riam.... Les per-
sones. I després
d’Art, un perso-
natge [Ramon
Llull] que incor-
pores a la teva
motxilla, encara
que no sempre
amb la profun-

ditat que voldries. 
Llull continua sent un

desconegut?
Sí, molt desconegut pel

gran públic. No per als qui
s’interessen per les lletres i
la cultura. Hi ha gent molt

més coneguda i
que no ha fet ni
la meitat que

Llull. Però tam-
bé hem de pensar
que va viure fa

700 anys...
Quin dels

9 principis
lul·lians es

queda?
La bondat.

Si Llull fos
un animal,
quin seria?

Seria un zoo-
lògic! No en po-

dria ser un de sol
perquè amb els
seus recursos tin-
dria la capacitat de
transformar-se en

diferents animals.
Si Llull nasqués al

segle XXI, a què es
dedicaria?

Sent com era tan
intel·ligent... ara no
hauria volgut convertir
els infidels. Potser hau-

ria sigut un investigador
que treballaria
per millorar la
vida de la gent.
Hauria fet una
gran troballa
per a la huma-
nitat.
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Manolo Alcántara
ARTISTA DE CIRC

«Ara seria un investigador,
no voldria convertir infidels»

Qui és Ramon Llull?
Per a mi és un desco-

briment. El coneixia a tra-
vés d’obres com Llibre d’A-
mic e Amat, i ara, arran de
la proposta del Manel, he
començat a descobrir re-
alment el personatge. I
m'he quedat frapat i al·lu-
cinat. Però m’ha ajudat a
entendre molt més el text
que he de defensar.

Com hi arriba?
Profundament? A tra-

vés d’aquest espectacle.    
Qui és el seu Llull?
El Llull interior i valent

al mateix temps. El que és
capaç d'interioritzar les
idees, de crear, de tenir
un món interior molt ric
i de saber-lo obrir. 

Què ha descobert?
Jo no sóc catòlic i

quan vaig agafar el
text em vaig espan-
tar molt. Interpretar
una cosa en la
qual no
creus és
difícil .
P e r ò
veus la
dimen-
sió hu-
mana, que
és la que
hem treba-
llat amb el
Manel i el
Manolo, es-
coltes la mú-
sica, i tot té
sentit.

Llull continua sent un
desconegut?

Sí. Espero que l’Any
Llull serveixi per desco-
brir-lo. Nosaltres hi apor-
tem un granet de sorra.

Quin dels 9 principis
lul·lians es queda?

Amb tots hi fas la teva
assimilació.

Si Llull fos un animal,
quin seria?

Un lleó.
Si Llull nasqués al segle

XXI, a què es dedicaria?
Seria cien-

tífic i escrip-
tor.
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Joan Crosas
ACTOR

«M’agrada el Llull valent i
interior al mateix temps»

ALTRES
PROPOSTES



Mitja dotzena de grups d’arreu de
l’estat donaran vida demà a la nit
al Festival de Rock que organitza el
col·lectiu Konvent de Cal Rosal. La
voluntat dels organitzadors és ofe-
rir una selecció de propostes que
tenen el denominador comú de la
contundència sonora i la potència
dels seus directes. 

El quintet navarclí The Wax pu-
jarà a l’escenari a la 1.30 h de la ma-
tinada per ensenyar el seu rock i
post-hardcore metàl·lic i obert,
gairebé experimental. Les atmos-
feres «deftonianes», com el mateix
grup defineix el clima de la seva
música, la distorsió i la duresa de
les guitarres són les característiques
d’un grup que ha publicat els tre-
balls discogràfics End Know Sen-
se (2013) i We Are Failing (2014).

La formació bagenca tancarà
una vetllada que obrirà Galgo, un
duet en format power procedent
de les localitats alacantines de Ca-
tral i Elx que interpreta temes amb
sonoritats que transiten per la
frontera amb el post-rock a través
de la combinació entre la guitarra
i la bateria. Els gironins Kathon aga-
faran el relleu amb un directe que
transmet al públic la música fosca
que és el seu tret principal.

Un dels punts àlgids de la nit el
protagonitzaran els madrilenys
Àrida, que l’any passat van treure
un primer EP, Cenizas, amb influ-
ències dels anys 90 i producció de

Manuel Cabezalí, molt lloat per la
crítica. El rock amb gust a grunge
de la darrera dècada del segle pas-
sat pinta la música de la banda.

Dues bandes barcelonines en-
caran el tram final del festival. En
primer lloc actuarà Boira, una pro-
posta que fuig de les etiquetes i se
situa en l’òrbita del post-rock. Rere
seu, serà el torn de Soul Aside, una
banda amb cinc anys de trajectò-
ria que beu de grups com A Perfect
Circle, Porcupine Tree, Sigur Ros i
Deftone, entre d’altres, per crear
composicions que es mouen en els
límits del rock i el postrock.

REDACCIÓ | MANRESA

En els límits del rock
El Konvent porta sis grups al festival que tindrà lloc demà a la nit

LA CITA

Lloc: Konvent de Cal Rosal. Dia: dissabte,
a partir de les 20.30 h. Grups: Árida, Böira,
Galgo, Kathon, Soul Aside i The Wax. Entrada
lliure.

Festival de rock

Música
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Escenarisd’Entrada

El quintet navarclí The Wax actuarà demà a la matinada a Cal Rosal

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Pels pèls, de Paul Porthër, és l’es-
pectacle de teatre (no musical)
amb més continuïtat al món des-
prés de La Ratonera, d’Agatha
Christie. 61 produccions inter-
nacionals avalen l’èxit d’aquesta
comèdia d’intriga «molt esbo-
jarrada», segons explica una de
les seves protagonistes, la cantant
i actriu surienca Beth Rodergas.
La trama s’ubica en una perru-

queria «molt moderna», en la
qual es comet un assassinat. Hi ha
quatre sospitosos, «i cadascun és
més pintoresc que l’altre». Ara bé,
«el que caracteritza aquesta obra
és que el públic hi participa fent
preguntes  i votant qui vol que si-
gui l’assassí. Així, com en les his-
tòries de Tria la teva aventura, l’o-
bra té un final o un altre segons
la decisió del públic. Has d’estar
molt atent al que passa». Mercè
Comes, companya de reparti-
ment, apunta que «fer l’obra tam-
bé és divertidíssim, perquè no sa-
bem què dirà el públic». De la
perruqueria no en pot sortir nin-
gú ni perruquers ni clients, i dos
mossos s’encarreguen de la in-
vestigació. El personatge de Beth
«s’emporta la palma» en la tria
d’assassins: «és molt descarada».

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Qui és l’assassí 
de la perruqueria?

El públic té un paper decisiu a «Pels pèls»,
de la qual es faran tres funcions al Kursaal


L’OBRA

Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Passeig
Pere III, 35. Manresa. Dia: dissabte, a les
18 i 22 h, i diumenge, a les 18 h. Direcció:
Abel Folk. Intèrprets: Jofre Borràs, Àlex
Casanovas, Mercè Comes, Pep Planas,  Beth
Rodergas i Pep Sais. Entrades: 25 euros; i
22 i 6 euros amb descomptes.

«Pels pèls»

Jofre Borràs i Beth Rodergas en una escena de la comèdia d’intriga

DAVID RUANO

Galgo. 20.30 H
Catral / Elx. Duet instrumental.
Kathon. 21.30 H
Girona. Rock / Dark.
Árida. 22.30 H
Madrid. Rock / Stone Rock.
Boira. 23.30 H
Barcelona. Post-Rock.
Soul Aside. 00.30 H
Barcelona. Rock / Post-Rock.
The Wax. 01.30 H
Navarcles. Rock / Post-Hardcore.

HORARIS La vetllada començarà a les
20.30 h i es perllongarà fins a
la matinada, amb sis concerts
d’entrada lliure i gratuïta

El grup navarclí The Wax serà
el darrer a actuar, amb un
directe que llueix el rock i el
post-hardcore que toca

Els madrilenys Árida


