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Cultures

TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ
DENOMINACIÓ D’ORIGEN  Coral Escriny, JOCC, UMB, Orfeó Manresà, Casal Familiar Recreatiu, Odd Trio, David
Pintó, Roc Esquius, Banda Simfònica del Conservatori de Música, Esbart Manresà… són algunes de les formacions i els
noms que actuaran al teatre del Passeig de Manresa. Segons els organitzadors, la Catalunya Central té planter i nivell

Breus
ARXIU/MIREIA ARSO

El 32 % de la programació de tardor
al Kursaal tindrà protagonisme local
 Els espectacles de producció o participació comarcal creixen el 7 % respecte al mateix
període del 2014  Entre els noms propis hi ha Beth Rodergas, Rat Serra o Alícia Puertas
FACEBOOK TRTG

S. PAZ/REDACCIÓ | MANRESA

Més propostes artístiques creades o interpretades per protagonistes de la Catalunya Central. La
propera programació del teatre
Kursaal de Manresa, del setembre
al gener, oferirà 63 muntatges,
dels quals 20 tindran participació
local o comarcal. Això suposa un
augment del 7 % respecte del mateix període del 2014. Casualitat?
No, segons Joan Morros, responsable d’El Galliner, entitat encarregada de la programació al teatre
del Passeig, «d’aquestes comarques hi ha un bon planter d’artistes professionals però també d’amateurs que cada vegada tenen
més nivell» i que ofereixen propostes a «l’altura de produccions
professionals».
Així, de la vintena de propostes,
dotze (19 %) són produccions locals o comarcals. D’aquestes, cinc
es faran a la Sala Gran: el concert
de la Coral Escriny de Santpedor,
i la Jove orquestra de la Catalunya
Central (JOCC); The River Troupe
Gospel Sallent, que actuaran per
primer cop al teatre Kursaal; Manel Camp i Joan Crosas, que, amb
l’artista circense Manolo Alcántara, estrenaran Art, un espectacle
multidisciplinari que commemorarà el setè centenari de la mort de
Ramon Llull; i els ja tradicionals
Poema de Nadal amb l'Orfeó Manresà i el Casal Familiar Recreatiu,
i el concert de Cap d'any de la Unió
Musical del Bages (UMB).

Espai singular
per a una
artista singular
 LÍDIA PUJOL VA ACTUAR
DISSABTE A LA TORRE DE
VALLFEROSA amb l’espectacle Iter
Luminis, que va reunir unes 500
persones. Hi van participar el cor de
Vallferosa i membres de les corals
Sorisons de Súria, Potsicana, Aires
de Marinada, Calaf, Cardona, La
Fònica i Ginesta. L’Esbart Manresà
va intervenir amb una dansa.

Manel Camp, Joan Crosas i
Manolo Alcántara estrenaran
«Art», en commemoració dels
700 anys de la mort de Llull

The River Troupe Gospel (TRTG) és format per més de 50 membres
i enguany celebra el seu cinquè aniversari. S’estrenaran al Kursaal

LA COMPARATIVA

Espectacles amb segell local
El primer semestre del 2014
es van programar 66 espectacles, dels quals 17 eren de participació o producció comarcal (25 %). D’aquests 17, 10 eren muntatges de
producció pròpia (15 %) i la resta, de
participació d’artistes de la comarca
(16 %). Enguany, els percentatges
pujaran. No ha estat buscat, segons
Joan Morros, sinó el resultat de la
suma de l’oferta que hi ha al mercat i
la «bona feina» dels artistes d’aquí.



Set de les dotze produccions es
podran veure o bé a la Sala Petita
o bé a l’Espai Plana de l’Om: Tango a Tango, a càrrec de Joan Sardans Trio; Omàggio, amb l’actor
manresà Enric Llort; Aniam, la
formació liderada per Albert Galvany; Trio Canyes, amb Ferran
Torrens, Ramon Aragall i Francesc
Navarro; L’art de la comèdia, a
càrrec del grup teatral d’Els Carlins; els manresans Odd Trio, amb
alumnes del Conservatori i de
l’Esclat dirigits pel pianista i compositor manresà David Martell; i El
meu primer Nadal, producció del
teatre Kursaal.
MARC JAVIERRE KOHAN.

A part d’aquestes 12 propostes,
n’hi ha 8 mes (13 %) que inclouen
en el seu repartiment components de la Catalunya Central. És
el cas del manresà David Pintó, a
la batuta del musical Mares i ﬁlles,
que interpreten Nina i Mariona
Castillo amb Clara Peya al piano;
el surienc Roc Esquius, que dirigeix
l’obra IMe; les manresanes Sara
Bover i Rat Serra, amb Marc Fonts
com a presentador, en la cinquena Gala de Circ; la banda Simfònica del Conservatori de Música de
Manresa, que participarà en el
concert d’Obeses; la surienca Beth
Rodergas, una de les protagonistes del muntatge Pels pèls; l’Orfeó
Manresà i l’Esbart Manresà, que
actuaran en el concert que presentarà Quico, el Cèlio, el Noi i el
Mut de Ferreries per celebrar els 60
anys del programa radiofònic Aires
de Catalunya; novament la manresana Rat Serra, component de
Circ Pistolet, que presentaran el
muntatge Incert a la Sala Gran del
Kursaal; i la també manresana
Alícia Puertas, una de les protagonistes de l’obra Tortugues o la
desacceleració de les partícules,
producció de la Flyhard, que tancarà el Toc de Teatre, el desembre.

CINEMA

Càstings per al film
que rodaran Berto
Romero i Buenafuente
ACN | SANTA PAU

Casting Singular ha convocat
quatre càstings a Santa Pau i Olot
per trobar els ﬁgurants necessaris
per al rodatge de la pel·lícula El
Pregón, que protagonitzaran Andreu Buenafuente i el cardoní Berto Romero i que es rodarà el setembre a Santa Pau. Dirigida per
Daniel de la Orden (Barcelona nit
d'estiu i Barcelona nit d'hivern),
amb guió de David Serrano (El otro
lado de la cama) i Diego San José
(Ocho apellidos vascos) i produïda
pel Terrat i Atresmedia, El Pregón
explica la història de dos germans
enemistats que han de tornar al
seu poble natal a fer el pregó.
ESCENA

Estrena de la Fura al
Wilderness Festival
ACN | BARCELONA

La Fura dels Baus tocarà el cel
aquest dissabte, 8 d’agost, amb
Blending (in the air), el nou vertiginós macroespectacle dirigit pel
furero Miki Espuma i creat exclusivament per al Wilderness Festival. L'espectacle el representen
actors anglesos, la cantant Ginesa
Ortega, l’orquestra del Wilderness
Festival i el cor anglès Deep Throat.
MARC JAVIERRE KOHAN.

