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CINEMA
Manresa i Abrera estrenen avui
el darrer film de Woody Allen,
«Riffkin’s Festival», situada al
Festival de Sant Sebastià 33

Escena Festival Test

30

El festival Test, nascut de la xarxa
Testimoni Escènic del centre de pro-
ducció cultural i residència d’artistes
Cal Gras, a Avinyó, no renuncia a la
seva essència i aquesta tardor, du-
rant l’octubre i el novembre, desple-
garà per tretze poblacions (onze del
Bages, una del Berguedà i una del
Moianès) dotze espectacles de curta
durada de diversos llenguatges es-
cènics (teatre, dansa i música). Da-
vid Santamaria, coordinador del
Test, remarca que «mantenim l’es-
sència, perquè són arts intenses i de
curta durada, però caldrà adaptar-
se. Per això, els espais reduïts i molt
pròxims canviaran a espais més
grans i a certa distància. Cada mu-
nicipi decideix la ubicació de les re-

presentacions i les mesures que cal
prendre, però les sessions ja es pre-
veuen, com a màxim, per a una tren-
tena de persones».

De tota manera, el Test s’ha hagut
d’adaptar als condicionants de la
pandèmia i arrenca la seva distribu-
ció en xarxa a la tardor sense haver-
se pogut celebrar, al juliol, la tradi-
cional jornada d’inauguració a Avi-
nyó, on els municipis podien fer la
tria d’espectacles després d’haver-
los vist en directe. A canvi, del 20 al
24 de juliol es va organitzar Sutura.
Festival per curar la ferida, junta-
ment amb els Tallers Musicals
d’Avinyó. Van ser unes jornades de
reflexió al voltant de la cultura de
proximitat combinades amb píndo-
les artístiques, que es van retrans-

metre en línia i també es van poder
viure presencialment per un grup
reduït de persones. «Com que no es
podia fer el format fira d’Avinyó, vam
pensar que reformular-lo era fer un
pedaç i això no ho volíem fer. Per
això vam pensar en aquest altre ti-
pus de projecte, que ha estat la pri-
mera part del Test», apunta Santa-
maria, que afegeix que, esperant a la
tardor, «s’ha pogut mantenir el for-
mat en les dates previstes, ja que és
més reduït i fàcil de controlar». I
Avinyó acollirà microespectacles
com un municipi més de la xarxa, en
concret el 22 de novembre.

A partir de les propostes rebudes
en convocatòria –enguany 131–, els
responsables de Cal Gras s’encarre-
guen de fer una primera selecció

PEPA MAÑÉ MANRESA

Dotze microespectacles
es distribuiran en una
xarxa de tretze pobles
Navarcles i Balsareny encetaran aquest cap de setmana la cinquena
edició del certamen, que acull propostes de teatre, dansa i música

ELS ESPECTACLES

GUARDAR LA ROBA
Companyia: Cia. Santorini. Gènere: tragico-

mèdia. Durada: 15 minuts

 Dues persones desconegudes es tro-
ben accidentalment un dia qualsevol en
una bugaderia. Busquen la manera de
saltar de la roda i anar endavant.

FILAR
Companyia: Antonella d’Ascenzi/RouxX2.

Gènere: dansa. Durada: 15/20 minuts

 Peça de dansa contemporània i poe-
sia visual amb una performer i una ma-
rioneta que parla sobre el poder de la
relació, entre cossos i objectes.

LA VELLA EVASIÓ
Companyia: Els Semis. Gènere: comèdia ro-

màntica. Durada: 20 minuts

 Capvespre a la residència.
La Lita i el Joan tramen alguna cosa a
través del WhatsApp. Es tracta d’una
evasió en tota regla.

MALA PEÇA
Companyia: Imprevist Teatre. Gènere: co-

mèdia. Durada: 17 minuts

 Tres peces d’escacs –un peó, un cava-
ller i una reina– coincideixen al mig d’un
tauler d’escacs i miren d’arreglar el con-
flicte de la manera menys sagnant.

L’ÚLTIM TALL
Companyia: Del Nord. Gènere: comèdia dra-

màtica. Durada: 18 minuts

 La Paula i l’Àlvar volen acomiadar-se
d’en Roger, que els darrers mesos de la
seva vida parlava només amb un tall de
gall dindi envasat.

TEMPS D’ESPERA
Dramatúrgia: Judit Saula. Gènere:
tragicomèdia. Durada: 15 minuts

 Una dona fa temps que és aquí. Una
altra acaba d’arribar. Comparteixen el
mateix. Esperen. I parlen, i  anhelen que
les vinguin a buscar.

Mala peça
L’origen
Twins
Spain is pain

NAVARCLES

Twins

Cants de dona

I.A.I.A.

4 D’OCTUBRE
a les 12 h a diferents
places del poble

3 D’OCTUBRE
a les 17 h a La Creueta

BALSARENY

Filar

Temps d’espera

La vella evasió

18 D’OCTUBRE
a les 17 h a la plaça 
Gran 1 d’octubre

SANTPEDOR

Mala peça
Guardar la roba
L’origen
L’últim tall

24 D’OCTUBRE
a les 17.30 h al complex
cultural Cal Sitges

ARTÉS

Filar

Mala peça

I.A.I.A.

25 D’OCTUBRE
a les 18.30 h a 

l’Espai Hemalosa

SANTA
MARIA
D’OLÓ

Mala peça

Guardar la roba
La lliga dels gilipolles
extraordinaris

17 D’OCTUBRE
a les 18 h a la plaça de

l’Ajuntament
NAVÀS

Cants de dona

I.A.I.A.

Guardar la roba

10 D’OCTUBRE
a les 16.30 h al

capdamunt del passeig
d’Anselm Clavé 

CALLÚS
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la guia d’oci per al cap de setmana
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–aquest cop una dotzena d’obres– i,
posteriorment, són les poblacions
qui fan la selecció, per acollir entre
tres i cinc espectacles durant un
matí o una tarda per diversos espais
no convencionals, a l’exterior o a
l’interior. També és cada municipi
qui decideix si l’oferta és gratuïta o
de pagament i, en tot cas, el preu de
les entrades.

Balsareny s’incorpora al Test
Però, malgrat les dificultats deriva-
des per la crisi sanitària, el Test arri-
ba a la cinquena edició amb bones
notícies: la xarxa s’amplia a 13 po-
blacions, amb la incorporació de
Balsareny, i, de cara al gener –o sigui
per a la propera edició–, s’hi afegirà
Fonollosa. Navarcles, que programa
quatre obres de curta durada dis-
sabte a la tarda; i Balsareny, que  ofe-
reix  tres  propostes de petit format
diumenge al migdia, són els muni-
cipis que encetaran la programació
del Test aquest cap de setmana. 

Un dels objectius del Test, que té
com a subtítol festival en xarxa d’arts
intenses, de prop i de curta durada,
és proposar a l’espectador nous llen-
guatges escènics en espectacles de
petit format. Concentrant-los en
una sola jornada i en diversos espais
és una proposta àgil i, d’altra mane-
ra, aquests espectacles no tindrien
cabuda en la programació habitual.
Per exemple, enguany es podrà veu-
re (a Balsareny, Callús, Sant Salva-
dor de Guardiola, Sant Feliu Sasser-

ra i Gironella) Cants de dona, un es-
pectacle musical que inicialment es
titulava Aire, i que havia d’incloure
també dansa. Finalment només
combina cançó i narració. «Vam te-
nir el dilema de si programar-lo o no,
i hem vist que pot ser molt interes-
sant perquè fa un viatge per dife-
rents cultures a través de la música i
textos, i és diferent de tot el que hem
programat. No hem escollit gaires
espectacles de música, i aquest
aporta un format molt proper», re-
marca Santamaria.

El coordinador del Test també
destaca propostes com Spain is pain
(a Navarcles i a Avinyó), «un monò-
leg molt esbojarrat». I.A.I.A. (a Bal-
sareny, Callús, Oló, Sant Feliu Sas-
serra, Avinyó, Gironella i Cabrianes)
té l’atractiu que una de les actrius,
Maria Ballús, és de Sant Feliu Sasse-
rra; i el manresà Pep Garcia-Pascual
és el director de La lliga dels gilipo-
lles extraordinaris, de la companyia
Low Cost (a Navàs, Sallent, Sant Fe-
liu Sasserra i Gironella). «Ens hem
trobat que hi ha artistes que han par-
ticipat en més d’una edició del Test,
i han repetit o bé canviat de rols, de
direcció, interpretació, dramatúr-
gia... No és buscat, però ha passat»,
apunta Santamaria, que afegeix que
enguany, com que no s’ha pogut
anar a veure espectacles en altres
festivals, com el Píndoles, tots els
projectes seleccionats han sorgit de
la convocatòria, «on en van arribar
molts amb pinta de ser molt bons». 

I.A.I.A.
Companyia: La Mariona. Gènere: comèdia.

Durada: 15 minuts

 La fake-àvia prolifera pel món sense
control ni aturador. Compra canelons
preparats, menja peix congelat i posa
podcasts en lloc d’explicar contes. 

CANTS DE DONA
Companyia: Evoéh. Gènere: world

music. Durada: 20 minuts

 Un viatge per tres cultures en veu
de dona, i en diferents llengües com
ara l’occitana, sefardita, catalana,

galaicoportuguesa, àrab, llatina...

SPAIN IS PAIN
Companyia: La Quebrá. Gènere: multidisci-

plinari. Durada: 20 minuts

 Monòleg dansat d’inspiració rajoy-
niana, que aporta grans dosis de sur-
realisme i moltes hores de #pordióque-
hagoaquí. 

L’ORIGEN
Companyia: Psicoproject en moviment. Gè-
nere: dansa. Durada: 10 minuts

 S’inspira en el mite de l’androgin, ex-
plicat per Aristòfanes a El Banquetde
Plató. Dos éssers que són un tot i que,
un dia, partits pel mig, esdevenen dos.

TWINS
Companyia: Colectivo LasTwins. Gènere:
dansa. Durada: 15/20 minuts

 Espectacle festiu per a públic fami-
liar amb dansa, teatre i música. L’espec-
tador entra a formar part de la relació
entre dues germanes molt peculiars. 

LA LLIGA DELS GILIPOLLES 
EXTRAORDINARIS
Companyia: Companyia Low Cost. Gènere:
comèdia. Durada: 14 minuts

 Dos homes es troben d’amagat en un
bar. Un dels dos descobrirà un secret: hi
ha una lògia oculta que domina el món. 

Mala peça

Temps d’espera

Cants de dona

SANT
SALVADOR DE
GUARDIOLA

1 DE NOVEMBRE
a les 12 h a diferents

espais

Mala peça

I.A.I.A.

Twins

29 DE NOVEMBRE
a les 18 h a 
El Centru

CABRIANES

La lliga dels gilipolles
extraordinaris
La vella evasió
L’últim tall

7 DE NOVEMBRE
a les 19 h a l’Espai

Cultural Fàbrica Vella
SALLENT

Cants de dona
La lliga dels gilipolles
extraordinaris

I.A.I.A.

21 DE NOVEMBRE
a les 19 h al Pas nou

SANT FELIU
SASSERRA

Mala peça
Cants de dona
La lliga dels gilipolles
extraordinaris
I.A.I.A.
Twins

28 DE NOVEMBRE
a les 17.30 h al 
Local El Blat

GIRONELLA

Mala peça
Temps d’espera
I.A.I.A.
Spain is pain

22 DE NOVEMBRE
per determinar AVINYÓ

131 obres de curta
durada es presenten  
a la convocatòria
 La pandèmia ha condicionat
la gestació de la cinquena edi-
ció del festival Test. La convo-
catòria per presentar-hi projec-
tes perquè fossin seleccionats
per escenificar-se a la xarxa de
pobles es va obrir al febrer i es
va tancar el 30 de març, en ple
confinament. Per això algunes
obres ja es referien a la situació
derivada de la covid-19, com
per exemple la seleccionada Fi-
lar, que es podrà veure a Sant-
pedor i a Santa Maria d’Oló. Fi-
nalment es van presentar 131
microespectacles. Els organit-
zadors van desestimar d’orga-
nitzar, al juliol, com era habi-
tual, la jornada inaugural
d’Avinyó, en la qual es podien
veure totes les obres seleccio-
nades i així els programadors
tenien la possibilitat d’escollir
quines s’enduien als seus po-
bles. D’aquesta manera, la tria
per a cada municipi es va fer el
18 juliol, però amb la complica-
ció de fer-se a partir de les me-
mòries dels projectes i vídeos. 
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