
El no ha de ser explícit? «En
això es basa tota la defensa del
bomber,  en què la Noia no va
dir que no. Però, quantes ma-
neres hi ha de dir que no? Es pot
dir que no encara que no sigui
verbalment: amb l’actitud, si no
estàs gaudint... I, a vegades, no
es pot dir que no. En aquest cas,
la Noia no sap dir que no. És
molt tendre i molt trist, d’una
innocència i una ingenuïtat
precioses, perquè creu que
ha de complaure i satisfer.
És la manera que té perquè
la societat la vegi». La
Noia, la protagonista de
l’obra Bomber(s),que es
podrà veure avui  (20

h) a la Sala Petita del teatre Kur-
saal de Manresa i que interpre-
ta l’actriu Mariantònia Salas, és
mentalment limitada i vol com-
plaure. Està enamorada d’un
bomber atractiu, un bomber
que es va divertir amb ella, fins
al punt d’oferir-la als altres
companys.

Salas destaca que l’obra, que
ja es va veure a la Mostra de tea-
tre infantil i juvenil d’Igualada i
és aplaudida per allà on passa,
«té molt de sentit perquè tracta
una temàtica superactual i en-
ganxa perquè l’abús és tan ex-

trem: el d’un bomber, que és un
heroi, a una noia amb minusva-
lidesa psíquica. És molt impac-
tant i, en realitat, és una metà-
fora de les relacions desiguals
entre homes i dones».  L’actriu,
premiada amb la millor inter-
pretació femenina de les Illes
Balears pel paper de la Noia,
també destaca que l’autor, Jean-
Benoît Patricot, «és molt hàbil
en la dosificació de la informa-
ció i fa que el públic estigui molt
enganxat tota l’estona».

Bomber(s) es va estrenar al
Festival d’Avinyó del 2016 i la
versió francesa es va represen-
tar a Barcelona el febrer del
2017 en el marc del Festival Oui
de teatre en francès, a càrrec de
la  companyia Mise en Lumière
de París. Per fer-ne la subtitula-
ció es va encarregar la traduc-
ció a Jordi Vilà i també se li va
demanar de fer-ne una lectura

dramatitzada, per a la qual
cosa va reclutar els actors

Mariantònia Salas i Salva-
dor Miralles, tots dos
mallorquins. La
bona rebuda va
impulsar el

muntatge a càrrec de Mise en
Lumière i Barna-Bé. De segui-
da es va veure que «la temàtica
de l’obra havia d’arribar als jo-
ves, perquè són els que s’inicien
en les relacions sexoafectives.
Han de saber que han de ser
d’igual a igual, perquè incons-
cientment repetim patrons. A
mi m’hauria agradat que algú
m’ho hagués explicat als 15
anys». Actualment, Bomber(s)
està de gira pels instituts i «és
superinteressant», diu Salas. 

En acabar la funció d’avui es
farà un col·loqui amb els actors.
Ja se sabrà si la Noia ha après a
dir que no. «Una cosa molt bo-
nica de l’obra és que, en el pro-
cés del judici, la psicòloga, l’ad-
vocada, ajuden la Noia a posar
paraules a la seva relació amb
el bomber i així ho va entenent.
L’apoderen. I també hi ha el jut-
ge que diu que va ser una rela-
ció consentida, sense tenir en

compte la seva mi-
nusvalidesa. Qui és
més malvat? El bom-
ber que abusa o els
jutges i el sistema
que ho consent?». 

PEPA MAÑÉ MANRESA

Enfrontar-se a un abús de poder «extrem»:
el d’un heroi a una noia amb minusvalidesa
La Sala Petita del Kursaal de Manresa acull avui «Bomber(s)», una obra d’un tema d’actualitat

L’ESPECTACLE

LLOC: Sala Petita del teatre Kursaal. A AU-

TOR: Jean-Benoît Patricot. D DIRECCIÓ I TRADUC-

CIÓ: Jordi Vilà. I INTÈRPRETS: Mariantònia Salas
i Salvador Miralles. D DIES: avui, a les 20 ho-
res E ENTRADES: 15 euros. 12 euros per a ma-
jors de 65 anys. 6 euros amb el carnet del
Galliner i per a menors de 25 anys • ADREÇA:

Passeig Pere III, 35. Manresa (TELÈFON: 93
872 36 36 W WEB: www.kursal.cat. 

«BOMBER(S)»

IM
AT

GE
 P
RO

M
O
CI
O
N
AL

Mariantònia Salas
interpreta la Noia, que té
una discapacitat psíquica
i ofereix la cara lluminosa

i tràgica de les grans
enamorades 
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AVUI ALS
ESCENARIS

REDACCIÓ MANRESA

nLídia Punt i Marta Genís po-
sen en escena un text de micro-
teatre de Joan Martínez dirigit
per Oscar Galindo. L’entrevista
planteja una trobada amb un
desconegut que resulta molt
misteriosa. S’estableix una
conversa que recorre camins
inesperats i sorprenents: resul-
ta que la foscor del passat es re-
troba amb la llum del present.

Una entrevista amb
un desconegut que
retroba el passat
MICROTEATRE

«L’entrevista»

Barlins Teatreria. Carrer Sabateria, 3.
Manresa. Avui, a les 20, les 20.30 i les 21 h.
Entrades: 4 euros. Reserves a barlinsteatre-
ria@gmai.com.

REDACCIÓ MANRESA

nEl primer concert de la tem-
porada del cicle Dijous Divins,
que marida música i vi, anirà a
càrrec dels músics bagencs Eli-
sabet Soler (veu) i David Mar-
tell (piano). A Cançons des del
mirall transporten a diferents
èpoques, amb autors que van
de Joan M. Serrat a Lluís Llach
i de Leonard Cohen a Elton
John, passant per Irvin Berlin.

La música d’Elisabet
Soler i David Martell
fa viatjar en el temps 
CONCERT

«Cançons des del mirall»

Espai Cultural Fàbrica Vella. Carrer
Camp de la Bóta, 5. Sallent. Avui, a les
20.30 h. Entrades: 3 euros. A la venda a
l’ajuntament, a l’escola de música i a
www.codetickets.com.

El festival de fotografia FineArt
d’Igualada tindrà lloc del 22 de fe-
brer al 17 de març en diferents es-
pais del nucli antic de la ciutat,
amb un total de 56 exposicions
d’autors com Jordi Borràs, Ignasi
Marroyo, Manel Gausa, Alba Jo-
vani, Ferran Freixa, Margarita
Fresco i el nord-americà Jim Dou-
kas, entre d’altres. La setena edició
es desplegarà per una vintena
d’indrets singulars de la capital
anoienca, alguns dels quals exer-
ceixen de sala d’exposicions du-
rant uns dies.

El procés sobiranista arribarà al
FineArt a través de l’exposició «La
revolta catalana», un recull

d’imatges del fotoperiodista Jordi
Borràs que expliquen els fets que
van tenir lloc la tardor del 2017 a
Catalunya a l’entorn del referèn-
dum d’autodeterminació. Ferran
Freixa, per la seva banda, durà al
Museu de la Pell una antologia
dels seus quaranta anys trajectò-
ria entre 1973 i 2013.

Ignasi Marroyo i Manuel Gausa
també miraran enrere per mos-
trar treballs dels anys 50, 60 i 70,

que mostren realitats no sempre
prou visibles, com era la del barri
de barraques del Somorrostro. El
californià Jim Doukas exhibirà el
projecte «Mitologia, màgia i brui-
xeria», basat en llibres fets els dar-
rers anys sobre aquests temes.

Alba Jovani tractarà la dimen-
sió física i metafòrica dels murs;
Hanna Jarzabek donarà veu a la
sexualitat de la gent gran; Iñaki
Relanzón ens aproparà al món
dels pingüins que viuen en indrets
com la Patagònia i l’Antàrtida;
Katy Gómez viatja fins a la Síria
d’abans de l’esclat de la guerra; i
Margarita Fresco portarà la reali-
tat de la capital de Cuba, l’Havana,
fins a Igualada.

TONI MATA I RIU MANRESA

El fotoperiodista Jordi Borràs exposarà
el procés català al FineArt d’Igualada

FINEART IGUALADA

El cartell amb la nova imatge

La nova imatge és
obra de l’igualadí
Nil Morist
 La presentació del certa-
men va mostrar ahir la imat-
ge de la 7a edició, de l’il·lus-
trador igualadí Nil Morist,
professor a l’escola d’art
Gaspar Camps i membre de
l’associació de dissenyadors
disseny=igualada. La imatge
és «dinàmica, moderna i sin-
gular i permet a l’espectador
deixar volar la imaginació»,
va explicar l’autor, acom-
panyat del regidor Pere
Camps i el director del festi-
val, Ramon Muntané.

El certamen tindrà lloc del 
22 de febrer al 17 de març en
espais del nucli antic, amb 
56 exposicions d’accés gratuït


