
48
DISSABTE, 14 DE FEBRER DEL 2009 | Regió7

CULTURES�

ENTRE EL CEL I LA TERRA
Direcció i interpretació: Jordina

Biosca. Percussió: Muaricio Molina �
DIA:  Dimecres, 11 de febrer. Sala
Petita del teatre Kursaal de Manresa.

ecuperant un dels oficis
més antics i més perdut:
el de rondallaire, en un

espectacle hagiogràfic, l’actriu Jor-
dina Biosca, acompanyada per
Mauricio Molina, va presentar di-

mecres a la Sala Petita del teatre
Kursaal el muntatge Entre el cel i la
terra, escalfant motors per a la
imminent arribada de les Festes de
la Llum d’enguany.

Entre el cel i la terra és una
compilació d’històries de sants
amb històries curioses; per a l’o-
casió es va presentar la història de
santa Tecla i santa Bàrbara i la his-
tòria de David contra Goliat, la cu-
riosa elecció, segles enrere, d’un al-
calde a Manresa, i una divertida i
participativa reproducció del mi-
racle de la Llum. Quina va ser
l’autèntica mancança i llàstima
de l’espectacle? L’escassa trentena
de persones que hi van assistir. La
mancança de públic és relativa,
però la llàstima és perdre’s l’au-

tèntic enginy i talent de Jordina
Biosca. Ella sola sobre l’escenari, en
una combinació escènica de nar-
rativitat, expressió corporal i l’a-
companyament rítmic tenen un
efectiu encant plàstic però radi-
cant, sempre, en la seva força, en
les paraules de les històries de
Biosca: una autèntica rondallaire
i en majúscules. Sense estrafer la
veu, per composició de cos, col·lo-
cació, l’espectador diferenciava
cada un dels personatges que in-
tervenien en cada una de les his-
tòries.

Un fet important en el desen-
volupament, partint d’una tradició
oral viva convincent en aquest
muntatge, és la participació del pú-
blic, que tot i que al principi va ser
un xic deslluïda, al final va acabar
engrescant tots els assistents, que
eren cridats a participar en l’es-
pectacle, sobretot en la reproduc-
ció del misteri de la Llum.

Entre el cel i la terra és un es-
pectacle sobri i senzill però
amb una fantàstica mestra
de cerimònies com és Jor-
dina Biosca. Possible-
ment també és un
muntatge cridat a un
altre format de pre-
sentació, no es-
pecíficament
en una sala de
teatre on és
molt important
la col·laboració
amb el públic assis-
tent. Però en la funció de
dimecres, el factor es-
pectador no va deslluir
en cap moment el des-
envolupament d’aquest
muntatge, que va ser
acomiadat amb forts
aplaudiments; real-
ment, la proposta s’ho
valia.
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GRAN DOSI D’INTERPRETACIÓ ESCÈNICA
Tot i la fluixa entrada a la Sala Petita del Kursaal, el
muntatge «Entre el cel i la terra» va captivar el públic
per la seva bona posada en escena

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

SALVADOR REDÓ

El grup de folk Manel va arribar a Manresa amb el cartell de grup revelació i no va defraudar una Sala Gran del
Kursaal força plena. El quartet barceloní va desplegar les seves armes artístiques amb una bona dosi de musicalitat,
acompanyada d’històries amenes per presentar els temes. Movent-se com si fossin en territori propi, Manel va
captivar. Al final, el públic va pujar a l’escenari per afegir-se a la festa i cantar alguns versos.

�
Música Manel captiven Manresa amb un públic molt participatiu

L’Escola Municipal de Música de
Súria començarà, el dimecres 
de febrer, una nova edició del cicle
de concerts al Petit Auditori. El ci-
cle constarà de cinc actuacions,
que s’oferiran els propers mesos,
coincidint amb el desenvolupa-
ment del curs actual. Tots els con-
certs tindran lloc a l’Escola de
Música, a partir de les vuit del
vespre. El programa previst co-
mençarà el dimecres  de febrer
amb una audició de la pianista Ka-
tia Michel. 

El cicle surienc continuarà el di-
marts  de març amb un concert
de clarinets a càrrec de Quartet Bu-
colique. Continuarà el divendres 
d’abril amb un concert de cant i
piano amb Séverine Étienne-Ma-
quaire i Mercè Roca. El dilluns 
de maig es farà el penúltim concert
del certamen, que serà ofert per
Santi Novoa i Ramón López amb
la presència musical de trombó i
de piano. Finalment, l’última ac-
tuació tindrà lloc el  de juny, amb
un concert de flauta travessera i
piano a càrrec de Gemma Corra-
les i Arturo Domene. L’entrada
costarà  euros, però serà gratuïta
per als alumnes de l’Escola de
Música de Súria. En el certamen hi
col·laboren la Xarxa de Músiques
a Catalunya, Joventuts Musicals de
Catalunya i la Diputació de Bar-
celona.
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Cinc actuacions diverses
formen aquest certamen,
que es desenvoluparà entre
el gener i el juny
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L’escola de música de
Súria organitza una nova
edició del cicle de concerts
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