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Lax’n’Busto, Gossos i la cantant surienca Beth componen la participació
bagenca, divendres, al concert benèfic per la lluita contra la sida, que es farà
al Palau Sant Jordi de Barcelona. Beth actuarà fent duet amb Joan Masdéu 
i interpretaran dos clàssics de la nostra música: Cançó de matinada, de Joan
Manuel Serrat, que enllaçaran amb Bon dia, d’Els Pets. L’espectacle, sota el
nom de Les nostres cançons contra la sida, reunirà artistes com Mishima, Lluís
Llach i el santpedorenc Pep Guardiola, Els amics de les arts, Sílvia Pérez Cruz,
Miguel Poveda, Peret, Obrint Pas, Gerard Quintatna, Amaral, La Troba Kung-
Fú, Sisa, Teràpia de Shock i Manu Guix, entre d’altres, amb l’objectiu de
recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia. Les entrades anticipades 
ja es poden adquirir al Telentrada a preus que van entre 25 i 40 euros.



Lax, Gossos i Beth, en el concert contra la sida

Breus

La Taula d’Arts Visuals (TAV)
ha obert la convocatòria per al
concurs de projectes artístics que
tenen com a premi poder exposar
les seves obres d’art contempora-
ni a l’Espai 7 del centre Cultural El
Casino. Els candidats podran pre-
sentar les seves propostes fins el 22
de juny i el projecte guanyador ex-
posarà les seves obres del 14 al 30
de setembre. Aquesta és una ini-
ciativa conjunta del Centre Cultu-
ral El Casino i la Taula d’Arts Vi-
suals. La convocatòria és oberta a
qualsevol persona i disciplina ar-
tística si bé seran prioritàries i
més ben valorades les propostes en
Arts Visuals Contemporànies i
que tinguin una relació amb l’àrea
d’influència de les ciutat i pobles
del Bages.
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Concurs de projectes
d’art contemporani

PREMIS

La Fundació Francesc Pujols
organitza per al 30 de juny  (22 h),
un concert del cantautor solsoní
Roger Mas a la Torre de les Hores
de Martorell. Mas actuarà en for-
mació de quartet i les entrades an-
ticipades (10 euros) ja es poden ad-
quirir a la Torre de les Hores; al Bar
Restaurant Al Passeig, i a la Lli-
breria Miró, de Martorell. A taqui-
lla valdran 12 euros. L’aforament
està limitat a 200 persones i el
concert s’inclou en els actes del 50è
aniversari de la mort de Pujols.
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El solsoní Roger Mas
actua el dia 30 a la
Torre de les Hores
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CULTURES

«El patrimoni en temps de gu-
erra al cinema: de la destrucció al
salvament» és el títol de la prope-
ra activitat organitzada per l’Espai
Memòries de Manresa que oferi-
rà al públic la projecció de dues
pel·lícules que tenen en comú la
voluntat de la preservació d’obres
d’art. Es tracta d’El tren (1964),
dirigida per John Frankenheimer
(que es podrà veure el dijous 14 de
juny) i de La hora de los valientes
(1998), d’Antonio Mercero (que
es projectarà el dijous 21 de juny).
Ambdues sessions començaran
a les 9 del vespre.

El tren, basada en fets reals, si-
tua l’espectador quan falten pocs

dies perquè els aliats alliberin Pa-
rís. Els nazis carreguen en un tren
els quadres més valuosos de la ca-
pital francesa per enviar-los a Ale-
manya. Un grup de partisans, però,
farà tot el possible per evitar que el
comboi surti amb la preuada mer-
caderia. A La hora de los valientes,
Antonio Mercero viatja a la Guer-
ra Civil Espanyola. Per raons de se-
guretat, el govern de la República
decideix traslladar a València el
fons artístic del Museu del Prado.
Un jove empleat de la pinacoteca
(Gabino Diego) s’adona que s’han
descuidat un autoretrat de Goya i
es dedicarà en cos i ànima a pro-
tegir l’obra d’art que ha quedat ob-
lidada.

La segona temporada de l’Espai
Memòries porta per títol «Des-
truccions i Reconstruccions: la
violència contra el patrimoni ar-
tístic a Manresa arran de la Guer-
ra Civil», i vol aprofundir en el
concepte de patrimoni cultural o
d’obra d’art en funció dels mo-
ments històrics que determinen la
seva trajectòria. Al llarg d’aquest
any, a banda del projecte de crea-
ció artística de Jesús Galdón, l’As-
sociació Memòria i Història de
Manresa s’encarrega d’un projec-
te de recerca històrica. Paral·lela-
ment, l’Espai Memòries ofereix
una programació oberta al públic
com les projeccions d’aquest mes
de juny. 
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L’Espai Memòries s’apunta al cinema 

EL TREN
1964. Dirigida per John

Frankenheimer i protagonitzada 
per Burt Lancaster, Paul Scofield i
Jeanne Moreau. Es projectarà el dia
15 de juny, a les 9 del vespre, a
l’Espai Memòries (Museu Comarcal)



LA HORA DE LOS VALIENTES
1998. Dirigida per Antonio

Mercero i protagonitzada per Gabino
Diego, Leonor Watling i Luis Cuenca.
Es projectarà el dia 21 de juny, a les
9 del vespre, a l’Espai Memòries
(Museu Comarcal) 



El Museu Comarcal de Manresa acull el juny la projecció de «La hora de los
valientes» i «El tren», dos films sobre la destrucció i salvament de patrimoni


Els alumnes dels tallers de tea-
tre del Kursaal mostraran els tre-
balls realitzats durant el curs en un
seguit de representacions que tin-
dran lloc al llarg d’aquest mes de
juny a la Sala Petita de l’equipa-
ment manresà. L’entrada és lliure
i gratuïta a unes funcions que tin-
dran la presència en conjunt d’un
centenar d’actors.

L’Aula d’Arts Escèniques del
Kursaal compleix quatre anys amb
una oferta formativa de cinc cur-
sos: els tres de teatre, un de teatre
musical i un altre de circ. El treball
es realitza al llarg de la temporada
i introdueix els participants en les
habilitats necessàries per a l’exer-
cici escènic, com la veu, la inter-
pretació i l’expressió corporal.

Les cinc propostes que s’oferei-
xen aquest any al públic tenen el
denominador comú de la comè-
dia, tot i que cada grup afronta la
seva funció pujant a escena es-
pectacles de diferents formats.
D’un Shakespeare a elements bà-
sics de circ, el programa de cinc
sessions previst per a les properes
setmanes dóna testimoni dels di-
ferents nivells assolits per cadas-
cun dels col·lectius.

L’aula de teatre es compon de
tres cursos esgraonats, al final
dels quals es dóna per acabada la
formació de l’alumne. No obstant
això, tal com va explicar Cristina
González, principal responsable
del servei educatiu del centre,
«aquest any ens vam trobar que hi
havia participants que ja havien
acabat però volien continuar al ta-
ller, i els vam incorporar a les fun-
cions que s’han preparat». Aques-

ta demanada ha motivat que el
Kursaal s’estigui plantejant am-
pliar la durada de la formació,
fins i tot de crear una companyia
estable, tot i que aquesta possibi-
litat és, ara per ara, embrionària, tal
com va apuntar González.

Els alumnes de 1r de teatre ac-
tuaran el dia 15 de juny (21 h) amb
l’espectacle Cabaret d’escenes, di-
rigit per Pep M. Martínez. El mun-
tatge presenta un seguit  de situa-
cions sense fil conductor en clau
de comèdia, algunes de creació
pròpia i altres prestades d’autors
com Woody Allen, Graham Gree-

ne i Laia Fàbregas, que també és
membre del curs.

La funció de 2n serà El criat de
dos amos, un títol clàssic de Carlo
Goldoni que s’insereix en la tradi-
ció de la Commedia de’ll Arte. La
cita és per al 27 de juny, amb di-
recció d’Ada Andrés. La primera
posada en escena serà la dels
alumnes de 3r, aquest mateix di-
vendres, amb Un somni de Nit de
Sant Joan, de Shakespeare, que di-
rigeix Teti Canal. «Tot un repte», en
paraules de Xus Casasampera, un
dels actors del repartiment, que va
afegir que «tot i ser un Shakes-
peare, hi ha el nostre toc personal».

L’Aula de Teatre Musical que
coordina Sílvia Sanfeliu ha viscut
el segon any, i mostrarà els seus
progressos el 22 de juny  amb una
versió de T’estimo, ets perfecte, ja et
canviaré, de Jimmi Roberts i Joe di
Pietro. Per la seva part, els nens
de l’Escoleta de circ oferiran una
mostra de les tècniques apreses
durant el curs, aquest dissabte, 9 de
juny, al pati del Kursaal.
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El Kursaal mostra els treballs
dels seus tallers de teatre
en cinc espectacles gratuïts
Les funcions de teatre, musical i circ es podran veure a partir d’aquest

divendres i fins a final de mes a la Sala Petita de l’equipament manresà


Teti Canal
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Sílvia Sanfeliu

ARXIU PARTICULAR

Els tres cursos de teatre, 
el grup de musicals i el de circ
apleguen en total al voltant
d’un centenar d’alumnes

El Kursaal es planteja ampliar
la durada del cicle formatiu i
no es descarta arribar a crear
una companyia estable


