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Assumpta Pérez 

OBLIT I DRAMA
IMPACTEN
AL KURSAAL

NOMÉS SÓN DONES
Direcció i autoria: Carme Portacelli, a

partir de textos de Carmen Domingo. In-
tèrprets: Sol Picó, Maika Makovski i
Míriam Iscla. Divendres, 11 de març.
Teatre Kursaal de Manresa.

nclòs dins els actes del
Dia Mundial de la Dona,
va passar per l’escenari

del Kursaal Només són dones, una
precisa i preciosa amalgama es-
cènica de la mà de Miriam Iscla,
Sol Picó i Maika Makovski. Pro-
funda veu, reivindicació, ràbia,
sentiment, històries silenciades,
testimonis de dones incompren-
siblement ocultats, amb noms i co-
gnoms, representatius de totes les
dones perdudes en l’ostracista fos-
cor del franquisme i en la fràgil i,
a voltes, massa desidiosa memò-
ria d’un passat que encara pesa.

Amparo Barayón, Matilde Lan-
da, testimonis de preses durant la
Guerra Civil i el franquisme, nenes
deportades a Rússia perquè no
visquessin la cruesa de la guerra i
una néta a la cerca de les despulles
de la seva àvia assassinada en una
mostra d’aquest silenci que pren
veu, poderosa, impactant. Sobre
els monòlegs d’aquestes dones
s’alça un espectacle contradictori
però també hipnòtic, atraient.

Només són dones en absolut és
amable: cru, feridor, d’agut i intens
dolor. Però, per altra banda, les ei-
nes artístiques amb les que s’hi ar-
riba són, simplement, d’una gran-
desa escènica insuperable.

Triangle escènic perfecte amb la
trobada d’unes excel·lentíssimes
intèrprets: grans, intenses, gene-
roses Míriam Iscla (sobèrbia), Sol
Picó (recuperant en un moment
del muntatge, el deliciós El ball di-
rigit per Sergi Belbel ja fa uns
anys) i la sempre interessant Mai-
ka Makovski. Tres branques escè-
niques desplegades en tota la in-
tensitat, complementant-se i cons-
truïnt el muntatge amb solidesa.

En l’entorn d’aquesta ferida sag-
nant és on es construeix l’eficaç
amalgama escènica. Teatre, dan-
sa i text construeixen, possible-
ment, un dels teixits escènics més
ben creats dels darrers temps: tot
pren rellevància i la paraula d’Is-
cla no pren terreny a les passes co-
reogràfiques de Picó ni al quadre
musical de Makovski. Si el testi-
moni directe corprèn, tampoc ho
deixen de fer la dansa ni la músi-
ca, intensament aclaparadores i, a
voltes, d’un silenciós i simbòlic li-
risme corprenedor. Llargs aplau-
diments amb bona part del públic
dempeus van acompanyar el final
d’una fantàstica vetllada teatral.
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TEATRE CRÍTICA

L’Orquestra Simfònica del Vallès
oferirà una gira de Setmana San-
ta, com fa cada any des del 2012,
en aquest cas amb la producció de
La Passió segons sant Mateu, de J.
S. Bach, dirigida per Xavier Puig. La
producció, en què hi intervé el
tenor sallentí Roger Padullés, es
veurà en nou ciutats catalanes,
entre les quals Manresa, aquest
proper diumenge, i Solsona, on es
clourà la itinerància el dia 10 d’a-
bril. La resta de concerts se cele-
braran a Mataró (18 de març),
Olot (19), Tortosa (21), Tarragona
(22), Terrassa (1 d’abril), Barcelo-
na (Palau de la Música, dia 2) i Cer-
vera (3), i en tots ells hi participa-
ran cors locals, i seran l’Orfeó
Manresà i l’Orfeó Nova Solsona qui
cantaran juntament amb l’OSV
en els respectius concerts progra-
mats en aquestes comarques.

L’orquestra vallesana va estrenar
el 2012, coincidint amb el 25è ani-
versari, el seu concert de Setmana
Santa, i des d’aleshores ha girat per
Catalunya cada any en aquestes
dates, i ha arribat a punts diferents
del territori amb una obra impor-
tant del repertori simfònico-coral.
L’atractiu d’aquestes produccions
és la participació de cors que, in-
dividualment, no podrien afrontar
l’obra, ni des del punt de vista
musical ni des de l’econòmic.

Adreçat a la participació de cors
de tot Catalunya, l’impuls de les  gi-
res neix de la constatació que «el
fet coral català» és una de les ex-
pressions musicals i associatives
més esteses, i que aquest món
gaudeix d’una implantació social
molt àmplia, intergeneracional,
des del nivell amateur fins als
grups semi-professionals, segons

els responsables de l’OSV. Els cors
escollits preparen el repertori i
l’interpreten en gira per diferents
ciutats en una producció profes-
sional, en aquest cas La Passió
segons sant Mateu. Alhora, acullen
un concert a la seva pròpia ciutat.
La majoria d’actuacions tenen lloc
en esglésies i catedrals.

Un altre dels indicadors de la
potència del projecte és el reper-

tori de solistes, amb figures con-
trastades com Marta Mathéu (so-
prano), Gemma Coma-Alabert
(mezzo) i el tenor sallentí Roger Pa-
dullés. Completen el grup Sara
Blanch (soprano), Eulàlia Fantova
(mezzo), Carles Prat (tenor) i Joan
Garcia i Xavier Mendoza (baix).

La peça escrita per J. S. Bach està
considerada, per no poques veus
autoritzades, com una de les com-

posicions majúscules de la histò-
ria de la música. La primera versió
es va estrenar l’11 d’abril del 1727,
a l’església de Sant Tomàs de la ciu-
tat alemanya de Leipzig. La direc-
ció  va a càrrec de Xavier Puig (Cer-
vera, 1973), actual director de la
Murtra Ensemble i director titular
del Cor de Cambra de l’Auditori
Enric Granados de Lleida. En el
concert del Palau de la Música,
Puig portarà la batuta davant de
més de 350 cantaires i músics per-
què en aquesta cita s’aplegaran tots
els cors, d’adults i infantils, que pre-
nen part en les representacions de
les seves localitats. 
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Manresa i Solsona hostatgen la gira
de «La Passió segons Sant Mateu» 

El tenor sallentí Roger Padullés cantarà en la producció de l’Orquestra Simfònica del Vallès

EL CONCERT A SOLSONA

 LLOC: Catedral. plaça de la Catedral. Sol-
sona.� DIA: diumenge, 10 d’abril, a les
18 h. Per a més informació sobre el preu
de les entrades i els canals de venda,
veure la web www.osvalles.com. 

LA PASSIÓ SEGONS SANT MATEU

EL CONCERT A MANRESA

 LLOC: Teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35.
Manresa. � DIA: diumenge, 20 de març, a
les 18 h. Entrades: 22 euros. Consultar
descomptes a www.kursaal.cat. Venda a
taquilles, web i telèfon 93 872 36 36.

LA PASSIÓ SEGONS SANT MATEU

La Setmana Santa és territori
propici per a la música sacra,

com ho testimonien també la 12a
edició del cicle que se celebra anu-
alment a Cardona i el concert que
es farà diumenge (21 h) a Montser-
rat. La primera cita de la proposta
de la vila ducal tindrà lloc aquest
dissabte (20 h), a la Col·legiata de
Sant Vicenç, amb una versió del
«Rèquiem» de Mozart per a piano
a quatre mans, amb Carles Lama i
Sofia Cabruja. Les entrades valen
12 euros. L’altra punt d’interès del
cap de setmana serà el «Stabat
Mater» de Haydn que protagonit-
zaran la Coral Mixta d’Igualada, l’Or-
questra de Cambra de Granollers,
la Coral Canigó de Vic i un quartet
solista, a la basílica de Santa Maria
del monestir de Montserrat. La di-
recció del concert anirà a càrrec
d’Alfred Cañamero.
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Concerts a Cardona
i a Montserrat

J. G.

El tercer concert del Festival d’Orgue d’Igualada va dur a la basílica de
Santa Maria el duo italià Andrea Palladio, amb l’organista Enrico Zanovello i el
fagotista Steno Boesso, que van oferir un programa d’obres de Bach, Krebs,
Lefébure Wely, Corrette, Callaerts, Cimoso, Bovet i Verdi. Per primer cop en les
23 edicions del certamen, l’orgue era acompanyat de fagot. Jaume Grandia



El duo Andrea Palladio actua al Festival d’Orgue

Les novel·les Formentera Lady
(Labreu), del berguedà Jordi Cus-
sà, i Hollister 5320 (L’Altra), de Da-
niel Palomeras, de Santa Maria
d’Oló, resident a Ripoll, integren el
trio d’obres finalistes del Premi
Crexells juntament amb Gegants
de gel (Periscopi), de Joan Benesiu,
segons es va fer públic ahir. El gu-
ardó està convocat per l’Ateneu
Barcelonès, que en proclamarà el
vencedor el dia 22 de juny durant
la tradicional Revetlla Literària.
Fins aleshores, se celebraran di-
versos actes i xerrades per donar a
conèixer les tres obres al públic
abans de la decisió final.
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Daniel Palomeras
i Jordi Cussà són
finalistes del
Premi Crexells

El periodista i crític cinemato-
gràfic Jaume Figueras (Barcelo-
na, 1940) protagonitza avui (20 h,
entrada lliure), a l’Auditori de la
Plana de l’Om de Manresa, la ter-
cera i última conversa del cicle or-
ganitzat per Cineclub amb motiu
de la celebració del seu seixantè
aniversari. El dramaturg Esteve
Soler serà el contertuli de Figueres
en una xerrada en què es parlarà
del setè art a partir de la llarga ex-
periència d’un dels grans refe-
rents del periodisme cultural del
país, que dirigeix el programa Ci-
nema 3 a Televisió de Catalunya
des de l’any 1984.
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Esteve Soler i
Jaume Figueras,
en la Conversa de
Cineclub Manresa

El tenor sallentí Roger Padullés
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