
Després de dues edicions al
Kursaal, el cicle de microteatre
Cop d’ull, celebrat després de la
Festa Major de Manresa, canvia
d’escenari. El triat és un altre equi-
pament escènic, el teatre Con-
servatori, que acollirà un certamen
que busca fugir dels clixés con-
vencionals i crear obres molt més
dinàmiques, jugant sobretot amb
espais no habituals, i amb unes
representacions de petit format i
curta durada. Cop d’ull es podrà
veure els dies 5, 6 i 7 de setembre
entre les sis de la tarda i les deu
de la nit. Seran quatre muntatges
creats per al cicle que es posaran
en escena en format circuit: cada
mitja hora una representació.

Com en anys anteriors, el re-
pertori canvia. Noves obres i nous
actors, com ahir explicaven en la
presentació Albert Ruiz, Alba Aloy
i Sílvia Sanfeliu, els coordinadors
del festival. Segons Ruiz, «l’objec-
tiu és que els actors de la comarca
trobin un espai on expressar-se,
així com aquells que fa anys que

ja no viuen  a Manresa». Enguany,
només l’actor Xavier Mestres  i els
tres coordinadors repetiran pre-
sència escènica entre la quasi vin-
tena d’actors i actrius de la Cata-
lunya Central que hi participen.
Hi haurà 14 cares noves en les 4
obres, titulades Lamarr, 5 min,
Amb peus de plom i Melodia de
l’oblit. La premissa que lliga el
conjunt de les obres és la pregunta
«De quin peu calces?». De les
quatre peces, n’hi haurà dues de
teatre de text, un musical i una de
teatre gestual.

Una de les novetats respecte les
dues edicions anteriors és la po-
sada en marxa d’un format de
«circuit tancat», segons va expli-
car  Aloy, on els espectadors pas-
saran per totes les obres, tot i que
també hi haurà la opció que el pú-
blic triï quina vol veure. En total hi
haurà 15 circuits, 5 cada dia. Cada
mitja hora hi haurà un canvi
d’obra, i el públic podrà fer un re-
corregut no només especial pels
diferents racons del teatre, sinó
també teatral, seguint les obres
(30 minuts cada una). El preu és
de 20 euros si es vol veure tot el cir-
cuit i de 8 euros si només es tria un
muntatge. El microteatre busca

connectar d’una forma molt més
directa amb el públic, per això
cada sessió està pensada per a 15
persones.

La gran motivació de Cop d’ull
és adequar les obres a diferents
espais a què l’espectador no està
habituat, que queden «amagats»,
tal com explicava Sanfeliu, i que
no es descobriran fins a les repre-
sentacions. És per això que en
aquesta edició el microteatre es
trasllada al teatre Conservatori:
«el Kursaal ha esgotat els espais
inusuals en les dues edicions an-
teriors». A més, l’equipament de
la plaça Sant Domènec, «és un es-
pai amb molta història, realment
interessant», remarcava Ruiz. I,
com subratllava Joan Morros,
coordinador de l’Associació Cul-
tural el Galliner,  actualment « ens
trobem en una fase de reivindica-
ció del Conservatori». 

Per a properes edicions, la in-
tenció és buscar altres edificis em-
blemàtics de la ciutat per portar el
microteatre. La idea d’actuar al
carrer, en el trajecte del Kursaal al
Conservatori, va estar sobre la
taula, però finalment no es va dur
a terme per «la dificultat de fer tea-
tre» a l’aire lliure, explicava Ruiz.

El festival de microteatre es trasllada al
Conservatori per ensenyar nous espais
Després de dues edicions al Kursaal, el certamen, que es farà del 5 al 7 de setembre, canvia d’escenari

ALBERT BLAYA SENSAT

D’esquerra a dreta, Albert Ruiz, Alba Aloy i Sílvia Sanfeliu, coordinadors del microteatre, ahir davant del Conservatori

Prop d’una vintena
d’artistes vinculats
a Manresa i comarca

 Cop d’ull, que es farà del 5
al 7 de setembre al teatre
Conservatori de Manresa
posarà en escena quatre
obres de microteatre: La-

marr, 5 min, Melodia de

l’oblit i Amb peus de plom,

que representaran artistes
de diferents disciplines ar-
tístiques vinculats a la ciutat
de Manresa i a la comarca.
Majoritàriament són actors
professionals: Ada Andrés,
Anna Selga, Ma Alba Es-
quius, Laia Oliveras, Nàdia
Pessarrodona, Rat Serra,
Mar Cases, Anna Mateo, Iris
Arisa, Magda Puig, David
Pintó, Jordi Figueras, Xavier
Mestres, Marc-Antoine Pi-
card, Pep-Garcia Pascual,
Sílvia Sanfeliu, Alba Aloy i
Albert Ruiz. 
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Albert Blaya Sensat

El Teatre de l’Aurora s’embarca
en una nova aventura de produc-
ció pròpia. Es tracta de l’obra
L’amic retrobat, una adaptació de
la novel·la de Fred Ulhman, amb
la dramatúrgia de Josep Maria
Miró, la direcció de Joan Arqué i
amb un repartiment de luxe for-
mat per Jordi Martínez, Quim Àvi-
la i Joan Amargós. L’obra s’estre-
narà al Teatre Nacional de Cata-
lunya fent temporada del 4 al 22
de desembre. Tot i això, el públic
igualadí la podrà veure en primí-
cia en unes funcions prèvies que
tindran lloc els dies 8, 9 i 10 de no-
vembre. 

L’amic retrobat relata a través
de la veu d’un home adult, Hans
Schwarz, fill d’una família jueva,
la pròpia història d’amistat de fa
més de tres dècades amb Konra-
din Von Hohenfels, fill d’una fa-
mília aristocràtica de Suàbia. Ini-
cialment l’amistat es configura al
marge de l’enfrontament polític
del país però, de mica en mica, es
veurà enterbolida pels convulsos
esdeveniments i la pujada de ten-
sió que es viu a Alemanya a partir
de 1933 amb l’ascens del nazisme
i l’antisemitisme. El dramaturg Jo-
sep Maria Miró ha adaptat aques-
ta coneguda novel·la d’Uhlman,
amb clares referències autobio-
gràfiques de l’autor alemany resi-
dent a Anglaterra. En aquesta ver-
sió, el relat se centra en tres perso-
natges: Hans adult, Hans jove i
Konradin jove. 

L’amic retrobat és el tercer es-
pectacle de creació pròpia del
Teatre de l’Aurora després d’estre-
nar dos muntatges de teatre fami-
liar, La casa perduda (2017) i El
Comte Arnau (2015) -que conti-
nua en cartell-, i després de parti-
cipar en la producció de 20 espec-
tacles, especialment de compan-
yies de teatre infantil i familiar
professionals locals. 

REDACCIÓ MANRESA

L’Aurora estrenarà
l’obra de producció
pròpia «L’amic
retrobat», amb
Jordi Martínez

IMATGE PROMOCIONAL

Martínez, Amargós i Àvila

TERCERA EDICIÓ DE «COP D’ULL» Prop d’una vintena d’actors i actrius de la Catalunya Central, majoritàriament
professionals, s’estrenaran en el cicle manresà que descobrirà al públic espais amagats del teatre Conservatori 
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