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Escenaris d’Entrada

� LLOC: teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35. Manresa. �DIA I HORA: diumen-
ge, a les 18 h (exhaurides) i 21 h. �ENTRADES: 28 i 30 euros. Venda a taquilles,
telèfon 93 872 36 36 i www.kursaal.cat.  Després d’una extensa gira mundial i
de les darreres actuacions a Alemanya, Los Vivancos s’aturarà a Catalunya, a Sant
Cugat, Viladecans i Manresa (en doble funció, diumenge), per presentar el seu darrer
espectacle, Aeternum. Tots ells amb noms bíblics, els set germans de Los Vivancos,
que han actuat en més de 40 països i davant d’un milió d’espectadors, són conside-
rats per la crítica internacional com l’últim fenomen de la dansa. Aeternum, estrenat
el 2012, arriba a Manresa en una gira que promou Teatres Amics. Flamenc, ballet,
dansa contemporània, arts marcials, acrobàcies, màgia, circ, tap dance... A Aeternum
han col·laborat amb Daniele Finzi Pasca, creador d’espectacles com Corteo del Cirque
du Soleil, i amb Julie Hamelin, cofundadora del Cirque Eloize. Les partitures van ser
gravades per l’Orquestra Simfònica de Budapest i l’orquestració i producció musical
és del compositor Fernando Velázquez (Lo imposible, El orfanato). REDACCIÓ

DOBLE FUNCIÓ AL KURSAAL DE
LOS VIVANCOS AMB «AETERNUM»

Els versos de Verdaguer la guien
en el seu Iter Luminis, el seu camí
d’identitat: «poeta i fangador sóc,/
i en tot faig feina tan neta/ que fan-
go com un poeta/ i escric com un
fangador». És una guia del que ins-
pira la cantant Lídia Pujol (Barce-
lona, 1968): el bé comú, la neces-
sitat de canvi al país, dels valors de
les persones... «No és important el
que tenim, sinó el que fem», pro-
clama. Per això, cada cop que s’ha
volgut acomodar en la gira que des
del maig l’ha portat per catorze es-
glésies i monestirs, s’ha trobat que
cada espai que l’acollia, cada per-
sona que li donava la benvinguda
li comportava un repte, i per això
ha estat «una experiència de crei-
xement personal en relació amb
els altres, de comunitat».

La gira d’Iter Luminis, que ja ha
passat per Olius, la Tossa de
Montbui, Sant Jaume de Fron-

tanyà i Sant Pere de Graudes-
cales, entre altres, es clourà

demà al monestir de Sant
Llorenç de Morunys,

on va iniciar el seu
anterior projecte La

Cerimònia de la

Llum. En destaca la feina amb els
quinze cantants no professionals
que formen el Cor de Vallferosa,
perquè mostra que «l’art és a l’abast
de tothom si la feina està ben
feta». El repertori es basa en el disc
Mariam Matrem, gravat a l’ermi-
ta de Sant Salvador del Coll de l’A-
guda, a prop de la masia on viu.

Iter Luminis és fet «pel poble»:
s’ha nodrit de col·laboradors que
treballen amb persones amb risc
d’exclusió, com Teixidors (vestua-
ri). Amb aportacions (Cervesa
Dalmases i Peccatum7) al tast de
productes de proximitat al final de
cada concert. I també la gent del
territori ha portat llum on no n’hi
havia, ha comprat espelmes... «Tots
ens hem implicat, perquè és l’amor
qui mou el muntatge», assenyala.
Per a Pujol, el llibre, que recull tes-
timonis del públic, és «un llibre sa-
grat de gent emocionada».

Però el camí de Lídia Pujol no
acaba. El seu gran somni és bastir
un gran espectacle anual a la tor-
re de Vallferosa, una construcció de
33 mestres «que no coneix ningú».
Hi pretén aplegar tothom qui es-
tima la torre i hi vulgui col·laborar
amb el seu talent. La crida està feta.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

La cantant que fanga entre la poesia
Lídia Pujol

L’ESPECTACLE

�Monestir de Sant Llorenç de Morunys.
�Dia: dissabte, a les 22 h. �Entrades: 12
euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla.
�Intèrprets: Lídia Pujol (veu i direcció),

Pau Figueres (guitarra), M. Àngel Cordero
(contrabaix i veu), Marta Reixach (gong sinfò-
nic i monocordi), El Cor de Vallferosa, Josep
Barcons (codirector del cor). �Assessors:
Francesc Regàs (historiador), Romà Escalas
(assessor musical), Aniol Bestit (tècnic de so).

«Iter Luminis. Camí d’identitat»

Primer muntatge, el maig, a Terrassa

MARC JAVIERRE KOHAN

Sant Llorenç de Morunys acull demà la cloenda de la gira que l’ha dut per catorze monestirs�


