
››CULTURES Patrimoni. Els arqueòlegs han
descartat mantenir les restes
del convent franciscà del
segle XIII trobades a la plaça
Ricard Viñes de Lleida pel
seu mal estat de conservació

Música. El dia 28 de gener es
posarà a la venda «Ríos: de
rock», el primer disc de tribut
a la trajectòria del rocker
Miguel Ríos, i dos dies abans
es presentarà a Madrid
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El documental
del mes porta
avui el film «El
cirurgià anglès»

Paral·lel 40 i Cineclub Man-
resa presenten avui, a les 9 del
vespre a la Sala Petita del Tea-
tre Kursaal, el nou documental
del mes, The English Surgeon
(El cirurgià anglès). A Olesa de
Montserrat, es podrà veure a
l’Auditori de la Casa de Cultu-
ra en doble sessió, a les 5 i les 8
de la tarda.

Henry Marsh és un experi-
mentat i prestigiós neurocirur-
già anglès que d’ençà del 1992
viatja regularment a Ucraïna
per raons professionals amb
l’objectiu d’aportar els seus co-
neixements i tot tipus de mate-
rial especialitzat a un país que
encara pateix una conjuntura
sanitària molt precària. La se-
va actitud filantròpica, allu-
nyada del paternalisme prepo-
tent, es fonamenta en la humi-
litat més generosa i autocrítica.

Geoffrey Smith –un realitza-
dor australià que conrea un
documentalisme humanista–
segueix les incidències de la
darrera estada de Marsh a ter-
res ucraïneses, on atén al costat
d’Igor, el seu infatigable amic i
col·lega, nombrosos malalts
que pateixen situacions extre-
madament complexes. El nou i
gran repte és operar un jove
camperol d’un tumor cerebral.

La càmera es fa invisible en
un document corprenedor i
pedagògic, que evidencia, sen-
se cap tipus d’interferències ni
de floritures expressives, els
dubtes, les inseguretats i les
conviccions d’un metge –un
illot de resistència humanista
en un oceà castigat per la indi-
ferència– que viu amb una mo-
dèlica intensitat l’essència de
la seva professió –la lluita obs-
tinada contra el dolor i la
mort– i vindica un altruisme
consubstancial de la pràctica
sanitària. El cirurgià anglès va
directe al cor amb un realisme
despullat que, com la persona-
litat del seu protagonista, no
cerca cap ostentació i ens des-
vetlla amb una voluntat enco-
ratjadora les petites grandeses
i esperances que sovint amaga
la quotidianitat més terrible.
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Fotograma de la pel·lícula

Quatre muntatges de company-
ies catalanes de prestigi formen el
programa de la desena edició del
cicle de teatre Encaix, que orga-
nitza l’Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada. Per la seva part, el
calendari paral·lel del Desencaix,
adreçat a les companyies ama-
teurs, tindrà tres propostes.

L’Encaix començarà dissabte 24
de gener amb l’obra En Pere i el
capità, de Cascai Teatre. Inicial-
ment programada pel dia 25, la
representació s’ha avançat un dia
i posarà en dansa un text de l’es-
criptor Mario Benedetti traduït
per Pere Puig i interpretat per Jor-
di Subirà i Marcel Tomàs. Amb
una escenificació molt cinemato-
gràfica, l’espectacle enfronta els
punts de vista d’un detingut i el
seu interrogador i evita reduir el
diàleg a la dialèctica entre bons i
dolents per centrar-se en la con-
versa entre dos éssers humans re-
sistents i, alhora, vulnerables.

Una de les propostes més singu-
lars que es van poder veure en la
darrera edició de la Fira de Teatre
al Carrer de Tàrrega va ser Mí-
ting, una producció de Zitzània
Teatre amb dos rostres coneguts
al capdavant, Àlex Casanovas i
Santi Ibáñez. El muntatge és la
presentació, en to de sàtira, d’un
nou partit polític, Entesa per Ca-
talunya, creat a causa de la decep-
ció provocada per la política cata-
lana. La segona cita de l’Encaix es
podrà gaudir el 8 de febrer.

Montserrat Carulla protagonit-
za el 15 de març Itinerari de pa-
raules, un recital de poesia i con-
tes que es va veure a Manresa en
la darrera edició de la Fira d’Es-
pectacles d’Arrel Tradicional. La
veterana actriu llegirà textos d’al-
guns dels seus autors predilectes,
com Rodoreda, Espriu, Pàmies,
Monzó, Clara Simó i Martí i Pol.

Pez en Raya portarà Lo cerebro
el proper 19 d’abril a Sant Joan.
En aquesta obra, que manté la lí-
nia d’humor absurd i surrealista
que caracteritza la companyia,
Cristina Medina i Joan Estrader,
dirigits per Gerard Florejach i
Belén Cándil, ofereixen una con-
ferència sobre el funcionament
del cervell i la manera com les

persones representem el món ex-
terior en el nostre interior.

Les quatre obres es representa-
ran a la Sala de Cultura Cal Galli-
fa de la localitat bagenca. Les en-
trades es poden comprar a la bi-
blioteca al preu de 12 euros (10
euros els propietaris del carnet de
la biblioteca i 6 euros els joves fins
a 25 anys i els jubilats).
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L’actriu Montserrat Carulla, en l’espectacle «Itinerari de paraules»

El cicle Encaix complirà el desè aniversari
programant quatre obres de qualitat
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Un total de 502 joves catalans
rebran dissabte un dels ajuts
universitaris que cada any ator-
ga Caixa Manresa. L’acte se ce-
lebrarà per primer cop fora de la
capital del Bages després d’onze
edicions, i tindrà lloc a la Sala
Pau Casals de l’Auditori de Bar-
celona, a 3/4 de 12 del matí.

El manresà Màrius Rubiralta,
secretari d’Estat d’Universitats,
presidirà l’acte, en el que el tam-
bé manresà Juan Ignacio Cirac,
expert en física quàntica i premi
Príncep d’Astúries del 2006, pro-
nunciarà una conferència. La
trobada comptarà, així mateix,

amb la presència de Valentí Ro-
queta, president de Caixa Man-
resa, i un representant de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

Els Ajuts Universitaris que
concedeix l’entitat d’estalvis s’a-
drecen enguany a mig miler
d’estudiants –de 130 localitats
de 27 comarques d’arreu del
país– que s’inicien en els estudis
superiors. Caixa Manresa ha in-
crementat la dotació de les aju-
des i les beques passen dels 612
euros de l’any anterior als 900
d’aquesta convocatòria. El pres-
supost total de la dotzena edició
d’aquesta iniciativa és d’un total
de 451.800 euros.
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El musical Aloma es podrà veu-
re el dia 25 d’abril al Teatre Muni-
cipal de Berga en el marc de la gi-
ra que Dagoll Dagom encetarà a
finals de gener per diverses loca-
litats de Catalunya. Aquest mun-
tatge, que recrea en versió teatral
la popular novel·la de Mercè Ro-
doreda, ha gaudit d’un notable
èxit de públic i de crítica durant la
seva estada a la sala gran del Tea-
tre Nacional de Catalunya, que es
va acabar diumenge passat.

Rodoreda va guanyar el Premi
Creixells amb Aloma l’any 1937.
El relat traça el trànsit a la madu-
resa sentimental i sexual d’una

noia de la Barcelona dels anys
trenta del segle passat, una no-
vel·la que anticipa algunes de les
característiques d’obres poste-
riors com La plaça del diamant.
De la mà de Dagoll Dagom, Alo-
ma ha adoptat un format teatral
que dirigeix Joan Lluis Bozzo i in-
terpreten Julia Möller, Carme
Sansa, Carlos Gramaje, Anabel
Totusaus, Josep Julien i Gisela en
els papers principals.

La gira començarà al 24 de ge-
ner a Granollers i passarà per
Manresa els dies 21 i 22 de març.
La companyia visitarà diverses
poblacions catalanes i també es
representarà tres dies a Mallorca.

«Aloma» es representarà
a Berga el dia 25 d’abril

Caixa Manresa lliurarà 502
ajuts universitaris
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Tres grups
amateurs al
Desencaix

El Grup de Teatre del Ca-
sal Familiar Recreatiu obri-
rà el Desencaix el dia 7 de
febrer amb Cecília Ce, una
adaptació del El carrer de
les camèlies de Mercè Ro-
doreda. La segona cita del
cicle serà La guerra de l’Al-
fons, ambientada a la guer-
ra civil, amb el Grup de Tea-
tre Faltagent de Fonollosa.
El Foment Cultural de Sú-
ria representarà T’estimo,
ets pefecte, ... ja et canviaré
el 25 d’abril. Les tres fun-
cions se celebraran a la Sala
de Cultura Cal Gallifa, i les
entrades, que es poden ad-
quirir a la biblioteca de Sant
Joan, tenen un preu de 10
euros.
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