
El món de l’espectacle crea per-
sonatges populars que el públic es
deleix per veure i per afalagar,
però...  es correspon aquesta reali-
tat tan brillant amb la situació la-
boral del sector? Els artistes viuen
de l’art o en malviuen? Aquest és
el debat que planteja enguany la
plataforma Diàlegs, que organit-
zen conjuntament FUB, Regió7,
UOC i Ajuntament de Manresa.
Entre els participants hi haurà
personatges de primera fila del
món de l’espectacle del nostre
país com Isona Passola i Àlex Ca-
sanovas, entre d’altres.

Diàlegs torna enguany el dia 15
de juny i repeteix a l’auditori Plana
de l’Om de Manresa després d’ha-
ver portat les seves primeres edi-
cions al Casino. Aquest any el tra-
dicional horari de matí passa a ser
de tarda, com a mesura per facili-
tar l’assistència del públic. 

El programa comença a les 5 de
la tarda amb una benvinguda de
l’alcalde de Manresa, Valentí Ju-
nyent. Natxo Tarrés, cantant del
grup manresà Gossos i membre
del Consell Territorial de Catalu-
nya de la SGAE, farà la intervenció

inicial abordant l’interrogant que
planteja el títol de la jornada: «Ar-
tistes: viure o malviure?». En les
taules rodones posteriors hi par-
ticiparan Àlex Casanovas, actor i
president de l’Associació d’Actors
i Directors Professionals de Cata-

lunya; Jordi Purtí, director i autor
teatral; Valentí Oviedo, gerent de
l’Institut de Cultura de Barcelona;
Jordi Gratacós, president de l’As-
sociació de Representants, Pro-
motors i Mànagers de Catalunya;
Laia Boixadors, cantant i profes-

sora de cant; Isona Passola, presi-
denta de l’Acadèmia del Cinema
Català; David Victori, director de
cinema, i Ivan Padilla, actor. La
cloenda és prevista a les 8 del ves-
pre. Moderarà els debats el direc-
tor de Regió7, Marc Marcè.

Diàlegs analitza els diners de la cultura amb
la jornada «Artistes: viure o malviure?»
El debat anual que organitzen Regió7, FUB, UOC i Ajuntament de Manresa torna el dia 15 de juny a la tarda a la Plana de l’Om
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Un moment dels assajos del muntatge que es veurà diumenge

La majoria d’ells tenen entre 12
i 14 anys i fa uns quants mesos que
preparen una obra de teatre que
parla d’una situació en la qual es
podrien trobar més endavant en
la vida real. Els integrants d’Els 10
Magnífics, el grup de teatre de la
Societat Coral l’Estrella de Sant Vi-
cenç de Castellet, que dirigeix
Aleix Comas, estrena diumenge
Tu, així no surts de casa, de Josep
Canet, a partir de les 18 h a l’Estre-
lla, amb entrada gratuïta.

«L’obra tracta de la incompren-
sió entre pares i fills i dels proble-
mes amb els quals es troben qua-

tre noies que decideixen anar-se’n
a viure juntes en un pis», explica
Comas. Les quatre protagonistes
d’aquesta comèdia són molt dife-
rents entre elles «i la convivència
no els resultarà tan fàcil com es
podrien pensar». Tot i que encara
no hi havia cap més funció previs-
ta, la intenció del grup és repetir-
la més endavant.

Els 10 Magnífics van dur a ter-
me per Nadal Els Pastorets des de
dins, escrita pel mateix Comas. I
després de vacances ja van co-
mençar a preparar Tu, així no
surts de casa, la segona producció
de la temporada.

TONI MATA I RIU MANRESA

El grup juvenil de teatre de
l’Estrella de Sant Vicenç
estrena una nova comèdia
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