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El saxofonista Llibert Fortuny i
la trompetista santpedorenca Mi-
reia Farrés inauguraran diumen-
ge el Cicle de Música al Convent
de Santpedor. La programació a
l’auditori del convent de Sant
Francesc inclou dues propostes
més: el doble concert de la Coral
Escriny i l’Orquestra Terrassa 48
(el 12 de maig i el 2 de juny) i el
concert que oferirà per primer
cop a Santpedor el Cor Francesc
Valls (el 19 de maig).

Diumenge, l’estrena és a les 7

de la tarda amb un concert que
l’organització perseguia des de fa
temps: la trompetista local Mireia
Farrés, que farà duet amb el saxo-
fonista Llibert Fortuny, que va ac-
tuar fa deu dies al 5è Festival de
Jazz a Manresa, al Vermell.

Al maig, la cita és doble. El pri-
mer concert serà amb La passió
segons Sant Marc de Bach, amb la
Coral Escriny i l’Orquestra Terras-
sa 48, que actuaran el 12 de maig
(19 h) i que es reuniran novament
en aquest cicle, després d’inter-
pretar fa dos anys el Rèquiem de

Mozart sota la direcció de Marc
Reguant. El mateix concert es re-
petirà el 2 de juny en sessió mati-
nal (12 h). I, finalment, la tercera
proposta és el concert de música
sacra a capella amb el Cor Fran-
cesc Valls, amb residència fixa a la
Catedral de Barcelona, que actua-
rà el 19 de maig (19 h). L’Ajunta-
ment ha posat a la venda les en-
trades, amb la possibilitat de tam-
bé comprar abonaments per als
tres concerts (https://entradas.co-
detickets.com/entradas/ajunta-
mentdesantpedor). 

REDACCIÓ MANRESA

Farrés i Fortuny inauguren el
cicle de música a Santpedor
La trompetista i el saxofonista actuen diumenge al convent de Sant Francesc

 El gestor cultural Pep Garcia i l’escriptora Zulima Martínez van llegir ahir a la tarda uns fragments del llibre d’Imma
Cortina La cuinera dels senyors, en un acte en petit comitè celebrat a ca la Buresa, un dels escenaris principals de la no-
vel·la. «Després d’escoltar-vos en aquest espai m’he trobat immersa en aquella època», apuntava l’autora. L’acte tenia
un punt sorpresa i els assistens, quan arribaven, es trobaven Cortina i l’escriptor Llorenç Capdevila asseguts a una buta-
ca, sense dir res. Eren les indicacions d’un acte que va ser el preludi de la presentació que es farà demà al Casino. M. Pich 

Tastet a ca la Buresadel llibre «La cuinera dels senyors», d’Imma Cortina

MARTA PICH

LA PARAULA, LA INTENCIÓ
I EL MISSATGE DE BRECHT

LA BONA PERSONA DE SEZUAN

Autor: Bertold Brecht. Direcció i esceno-
grafia: Oriol Broggi. Traducció: Feliu For-
mosa. Intèprets: Míriam Alamany, Joan
Carreras, Màrcia Cisteró, Jordi Figueras, Al-
bert Prat, Xavier Ruano, Clara Segura, Toni
Gomila, Mercè Pons, Marc Rius, Ramon Vila.
Dissabte, 6 d’abril. Sala Gran del teatre

Kursaal de Manresa

C
om havia passat la setma-
na anterior amb Maremar
de Dagoll Dagom, La bona

persona de Sezuan de Bertolt
Brecht, coproducció del Teatre
Nacional de Catalunya i la Perla
29, sota la direcció d’Oriol Broggi,
també tancava la seva gira al tea-
tre Kursaal de Manresa. Ho va fer
amb dues funcions i una bona
afluència de públic. 

La bona persona de Sezuan és
una faula situada a una imaginària
Xina. Wang, l’aiguader (Toni Go-
mila) rep la visita dels déus (Jordi
Figueras, Xavier Ruano i Ramon
Vila), que cerquen la bondat, si
és que encara en resta entre els
humans. Wang els ha de procurar
un allotjament on passar la nit i
l’única que els acull és la prostitua
Xen Te (Clara Segura), a qui el
seu oferiment la pot perjudicar.
Tot i així, els déus la recompensen
per la seva bondat, de la qual
amics, coneguts i veïns se n’apro-
fiten fins a abusar-ne. Per frenar-
los, Xen Te s’acaba inventant un
enèrgic cosí, Xui Ta. Però la no-
blesa i honestedat de la noia la
porta a seguir fent bones accions
i ajudant a tothom qui
pot. Pel camí es

creua Sun Iang (Joan Carreras),
un aviador en hores baixes de qui
s’enamora. Però, com tothom, ell
només cerca el benefici propi.

La bona persona de Sezuan és
una poderosa i impactant reflexió
sobre el bé comú per sobre del
bé propi, l’abús parasitari que en
podem arribar a fer sobre aquestes
persones que, quan van mal da-
des, se les continua exigint pel
que havien estat. El missatge i el
contingut són clars, sense evasives
ni edulcorants, però la proposta
de Broggi té tints d’indefinició.
De vegades és erràtica tot i tenir
escenes molt ben aconseguides.

La bona persona de Sezuan té
una construcció híbrida en la
qual, més que en la seva globalitat,
funcionen les línies. I aquí és on
entra la part musical del muntatge,
de Joan Garriga, de qui tothom
podia tenir al cap la delícia musical
oferta en un dels darrers mun-
tatges de La Perla 29, Bodas de
sangre. A La bona persona de Se-
zuan la música aposta per una
escènica correcció, excessiva a
moments en el primer acte i més
adequada i encertada en el segon,
defugint influències orientals, i
amb un camí musical de sons i
cançons populars fins a peces i
cançons de cabaret berlinesc. 

L’eix troncal de la peça de Brecht
és la paraula, la intenció i el po-
derós i impactant missatge que
arriba amb total nitidesa gràcies
a les bones interpretacions i a un
homogeni treball actoral, desta-
cant la protagonista Clara Segura,
Joan Carreras i els sempre inte-
ressants treballs interpretatius de
Toni Gomila. Però tot i que La
bona persona de Sezuan és efec-
tiva, deixa un regust amarg en
l’espectador que no va impedir
els llargs aplaudiments d’un públic
dempeus, a la funció de dissabte. 
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La trompetista santpedoreca Mireia Farrés actuarà amb el saxofonista Llibert Fortuny, aquest diumenge

Joan Carreras i
Clara Segura

DAVID RUANO
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