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es patacades sorolloses
dels telers del Museu
de la Tècnica de Man-
resa van tornar a colpir

dissabte les parets dels antics di-
pòsits d’aigua per ambientar una
visita la identitat de la qual els
seus beneficiaris desconeixien tan
sols un parell d’hores abans de co-
mençar-la. Un extens grup de 34
persones van agafar a primera ho-
ra del matí un autobús a Terrassa
i a Sabadell i van fer camí cap a la
capital del Bages sense tenir ni la
més mínima idea del seu destí. L’ú-
nica pista era la pertinença de
l’activitat a la Setmana del Turisme
Industrial i un rètol que, ubicat a la
part davantera del vehicle, indica-
va «Ruta de l’aigua i de la tècnica».

La Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya creix any rere any
amb nous associats –la pertinen-
ça al Club Xatic és gratuïta– i pro-
postes de visita que se sumen a un
conjunt format pels equipaments
del Sistema Territorial del Museu
de la Ciència i la Tècnica de Cata-
lunya, amb seu central a Terrassa.
L’interès a l’alça d’aquest tipus d’o-
ci és al darrere de la creació de la
primera edició de la Setmana del
Turisme Industrial, que fins al dia
16 de novembre ofereix activitats
arreu del país, algunes de les quals
a la Catalunya Central: Manresa,
Guardiola de Berguedà, la Pobla de
Lillet, Puig-reig i Cercs.

Candy Guerrero i Josep Gui-
merà es van enfilar a l’autobús
amb les parelles i els fills. Són
amics però no sabien que la ca-
sualitat els uniria en una trobada
que es va començar a perfilar quan
el transport va trepitjar l’autopista
C-16. L’itinerari els va dur a amb-

dós a un museu on mai abans ha-
vien entrat però del qual, tot i l’en-
renou que sempre causa la quit-
xalla quan ja fa massa estona que
està quieta, van gaudir de manera
satisfactòria. «M’ha agradat tant
que proposaré de venir amb el
grup d’avis que porto a la Creu Roja
de Terrassa», va afirmar la Candy.
El Josep també tenia interès a fer
una passejada pel parc de la Sè-
quia: quan parlava amb Regió7no
sabia que el seu desig es faria re-
alitat al cap d’una estona. «Des-
coneixem totalment el programa

que ens tenen preparat», explica-
ven ambdós a l’uníson.

Albert Tulleuda, gerent de Fira
de Manresa, i Joan Calmet, regidor
de Turisme, van oficiar d’amfi-
trions dels visitants, en una expe-
riència que dissabte va tenir qua-
tre altres rèpliques arreu de Cata-
lunya. «Hi ha cinc grups que aquest
matí han sortit de la seva ciutat per
visitar-ne d’altres», apuntava el
primer: «de Manresa, han partit 32
persones en autobús cap a Sant Sa-
durní de Noia per visitar unes ca-
ves i la fàbrica de Xocolata Simon

Coll. En cada vehicle hi va un guia
que prepara el terreny».

La Setmana del Turisme Indus-
trial té el suport d’una vintena d’a-
juntaments d’arreu del país. Per al
de Manresa, va comentar Tulleu-
da, «el parc de la Sèquia forma part
de l’estratègia turística que englo-
ba els altres elements de la ciutat».
Les exclamacions d’admiració dels
visitants del Museu de la Tècnica
i l’interès que els van despertar els
telers i l’explicació sobre el món de
la cinteria eren dissabte al matí un
bon indicador que l’objectiu de do-
nar a conèixer el centre dels Di-
pòsits Vells a forasters especial-
ment interessats en aquest tipus de
propostes s’havia assolit.

«No sabem on anirem ara, ni on
dinarem, ni què farem fins a les 7
de la tarda, hora de tornada a Ter-
rassa», explicava Guerrero. Ales-
hores, ni tan sols podia sospitar que
acabarien fent via cap a Igualada
per fer un tomb per un altre dels
grans museus de la Catalunya cen-
tral, el de la Pell. «Coneixia Man-
resa d’haver vingut uns quants
cops a la Fira Mediterrània, però no
havia estat mai al Museu de la
Tècnica. Està essent un dissabte di-
ferent», va afegir Guimerà.
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Crònica

Fans del turisme industrial
van a Manresa de sorpresa 

La primera edició de la Setmana va dur una trentena de forasters a
la ciutat per descobrir el Museu de la Tècnica i el Parc de la Sèquia


La propera cita de la Setma-
na (xatic.cat) a la Catalunya

Central serà la visita teatralitzada
d’aquest dijous (12 h) a la mina de
petroli de Riutort (Guardiola de
Berguedà). Dissabte al matí es fa-
ran visites a la potabilitzadora i la
depuradora d’Aigües de Manresa, a
l’àmbit de la cinteria del Museu de
la Tècnica de la capital bagenca i al
Parc de la Sèquia. Diumenge al
matí, hi haurà una activitat conjun-
ta per conèixer el Tren del Ciment,
els Jardins Artigas (la Pobla de Li-
llet) i el Museu del Ciment (Caste-
llar de n’Hug). També es faran visi-
tes a la Torre de l’Amo de Vilado-
miu Nou (Puig-reig) i el Museu de
les Mines de Cercs. El dimecres dia
16, es farà un espectacle poètic a
la biblioteca del Casino de Manresa
sobre el món industrial. Les activi-
tats són gratuïtes.
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Més actes el proper
cap de setmana

El teatre Conservatori de Man-
resa va acollir divendres la repre-
sentació de l’espectacle Be God Is,
de la companyia Espai Dual, dins
del cicle Platea Jove. La funció va
ser molt aplaudida, amb un  trio in-
terpretatiu format per Blai Jua-
net, Marc Sastre i Oriol Pla, que el
dia 17 d’aquest mes de novembre
tornarà a Manresa per protago-
nitzar Ragazzo al Kursaal.
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«Be God Is» passa
pel cicle Platea
Jove amb una
excel·lent acollida

La visita va guiar els participants pel passat cintaire de Manresa
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Els telers i les màquines van ser focus d’atenció de les càmeres
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Oriol Pérez

LES VEUS DEL
PAÍS FAN LLUIR
MOZART

DON GIOVANNI
Autor: W.A. Mozart. Llibret: Lorenzo da

Ponte. Direcció: Daniel Gil de Tejada.
Director d’escena: Pau Monterde. Cor:
Amics de l’Òpera de Sabadell. Orquestra:
Orquestra Simfònica del Vallès. Solistes:
Carles Daza, Toni Marsol, Núria Vilà, David
Alegret, Sara Blanch.  Diumenge,6 de
novembre. Teatre Kursaal. Manresa.

i ha qui ha dit que l’òpera
Don Giovanni de Mozart
és una de les òperes més

fosques del geni de Salzburg. No
serà en absolut foscor la sensació
que més recordarem de la pro-
ducció del dramma giocoso que els
Amics de l’Òpera de Sabadell han
impulsat i que, diumenge, va pas-
sar pel Kursaal amb un ple absolut,
cosa que ensorra la tesi d’aquells
que creuen que la cultura en ma-
júscules interessa poc. Els afortunats
que vam ser-hi vam poder gaudir,
possiblement, de la millor produc-
ció  realitzada per Òpera a Catalu-
nya. No significa això que abans no
hi hagués reeixits muntatges, però
aquest Don Giovanni ha de ser
considerat com el triomf de l’a-
posta realitzada durant molts anys
per la directora artística Mirna La-
cambra en aquest projecte. Per
què? Perquè gaudir d’un cast basat
totalment en veus del país que és ca-
paç d’aguantar la tensió i arquitec-
tura d’una obra mestra com aques-
ta és una fita ja no tan sols artística,
sinó que explicita clarament que és
un projecte de país.

Mai com ara havíem disposat
d’un panorama musical carregat de
veus tan diferents i interessants del
qual aquest Don Giovanni ha estat
una mostra. Guardant un meritori
equilibri entre tots ells, recordarem
el Leporello del cerverí Toni Marsol,
que, precisament, farà aquest ma-
teix paper al Gran Teatre del Liceu
el proper estiu sota la direcció de Jo-
sep Pons; o la Zerlina de Sara
Blanch, que va confirmar les ex-
pectatives que l’estan erigint en
una veu perfecta per a una tipolo-
gia de repertori i veu com aquest
personatge. No podem obviar, és
clar, el teatral i desacomplexat Don
Giovanni de Carles Daza, la línia de
cant hieràtica del tenor David Ale-
gret (Don Ottavio) o la Donna Anna
de Núria Vilà.

I més que correcte ha de consi-
derar-se el concurs de l’Orquestra
Simfònica del Vallès, si bé seria
convenient de repensar l’ús d’un te-
clat electrònic per al clavicèmbal, un
fet que va deslluir els recitatius secs.
Sòbria però resolutiva fou la direc-
ció escènica de Pau Monterde per a
un Don Giovanni que va portar al
Kursaal la màgia i el geni d’una de
les òperes més brillants de la histò-
ria del gènere.
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ÒPERA CRÍTICA

Els tres intèrprets de l’espectacle que es va poder veure a l’escenari del teatre Conservatori
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