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Onze propostes 
per a l’Estepa, 
l’Humus i el 
teatre amateur de 
la Mediterrània

REDACCIÓ. MANRESA

n Tornen a la Mediterrània l’Este-
pa, l’Humus i la Mostra de Grups 
Amateurs de Teatre. El Circuit Este-
pa Mediterrània, que organitza Ca-
ses de la Música,  inclourà les actu-
acions de joves artistes becats dins 
del Programa de Suport a la Crea-
ció: el manresà cantant i guitarrista 
de The Skyland i Àuria Franch, Bor-
ja Olalla; la cantant, autora, lletrista 
i compositora Raquel Lúa, i el grup 
de Mataró Svart Vin. Actuaran dis-
sabte 16 d’octubre  (20 h) a l’Esce-
nari de Cases de la Música, ubicat a 
la Plaça de la Fira (Plaça Porxada). 
L’oferta de l’Estepa es completa amb 
l’actuació suspesa del Vibra Festival 
d’Ana Tijoux, dissabte 16 d’octubre 
a les 21.30, a la Sala Stroika. 

L’Humus Mediterrani, promo-
gut per D’Arrel, inclourà tres pro-
postes: Romaní, La Puça i Es Gall de 
sa Pastera. Els concerts tindran lloc 
a la Plaça de la Fira, divendres 15 
d’octubre (20 h).  

Pel que fa a La Mostra de Grups 
Amateurs de Teatre de la Catalunya 
Central, que organitza la Federació 
de Grups Amateurs de Teatre de Ca-
talunya, inclourà les obres Play-off, 
del grup de Sant Feliu de Codines 
Deixalles 81; Lapònia, de l’ACR Fals; 
Sospitós habitual, del grup manre-
sà Paranys, i Escac i mat, dels terras-
sencs Qollunaka Teatre. La Mostra 
teatral tindrà lloc a la Sala Els Car-
lins, els dies 16 i 17 d’octubre.

u En l’off de la fira s’inclou 
també el Concurs Sons     
amb quatre finalistes que 
actuaran el 14 d’octubre 

n De vegades les casualitats exis-
teixen. Sallent, Manresa i Castellter-
çol programaran aquest diumenge, 
el dimarts 21 i el diumenge 26 de se-
tembre, respectivament, la mateixa 

obra, Bruna, el musical, un muntat-
ge adreçat al públic familiar que sig-
nen el compositor surienc Mateu 
Peramiquel i la dramaturga Mar 
Puig. L’obra la van presentar ahir al 
teatre Kursaal Peramiquel i Puig 
acompanyats dels responsables de 
la programació d’aquests munici-
pis, Ruth Matamala (Fàbrica Vella 
de Sallent), Gaietà Farró (president 
del Grup Nou de Teatre de Castell-
terçol) i Joan Morros (coordinador 
d’El Galliner). Una presentació que 

suposa una primera experiència 
conjunta entre aquests equipa-
ments un cop, a través d’una troba-
da telemàtica entre diferents teatres 
de la comarca, van veure que coin-

cidien amb Bruna. I que, a més, per 
dates i temàtica, l’obra encaixava 
perfectament per portar-la a esce-
na amb motiu del Dia Mundial de 
l’Alzheimer. Bruna, el musical es va 

estrenar l’abril del 2019 i després de 
l’aturada pel confinament, el mun-
tatge va tornar als escenaris, inclòs 
el Romea on repetiran el desembre. 
Ja porten una cinquantena de re-
presentacions a Catalunya i les Illes 
Balears. Creada per al grup teatral 
infantil i juvenil d’Ullastrell -l’elenc 
l’integren una desena de nens i ne-
nes de 10 a 15 anys- , l’obra tracta el 
tema de l’Alzheimer a través de la 
història de la Bruna, d’11 anys, que 
ha de fer un treball d’escola sobre la 
seva àvia Quima. És, com explicava 
ahir Peramiquel, «un homenatge 
als avis i àvies que van haver de re-
nunciar als seus somnis per culpa 
de la Guerra Civil». Per a la drama-
turga, l’èxit de la proposta, que ja 
s’ha vist a Sant Joan i Capellades, és 
que aporta diferents lectures: la que 
es fan seva els infants i la que, «en-
tre línies», arriba als adults.

Teatre per al Dia de 
l’Alzheimer a Sallent, 
Manresa i Castellterçol

S.PAZ. MANRESA

u «Bruna, el musical», del 
surienc Mateu Peramiquel i 
la dramaturga Mar Puig, 
torna a la Catalunya Central

Matamala, Peramiquel, Farró, Puig i Morros, ahir ALEX GUERRERO

Esteve Soler és el nou director del Clam 
amb l’objectiu d’internacionalitzar-lo

n Acabat d’aterrar del festival de 
Venècia, que ha cobert informati-
vament per a aquest diari des de 
fa 15 anys, i a punt de marxar a 
Sant Sebastià, el dramaturg i cine-
asta manresà Esteve Soler (1976), 
es reunia ahir al matí amb l’alcal-
de de la capital del Bages, Marc 
Aloy, després de fer-ho amb el de 
Navarcles, Josep Maria Feliu, per 
oficialitzar la seva incorporació a 
la direcció del Clam, el Festival In-
ternacional de Cinema Social de 
Catalunya, que arribarà a la ma-
joria d’edat.  

Soler relleva Serafí Vallecillos, 
un dels impulsors en la tria del 
nou director i al capdavant del 
certamen des del 2017, amb un 
objectiu clar: «aspirem a conver-
tir el festival en una seu internaci-
onal del cinema social que es fa al 
món. Ser representatius i capda-
vanters». En definitiva, assenyala 
Soler, «ser fidels al nom que por-
ta el Clam: internacional i social».  

El manresà, a qui se li va fer la 
proposta de la direcció a final de 
juliol,  fa anys que assisteix a fes-
tivals de cinema nacionals i inter-
nacionals -«a moltíssims d’ells 
gràcies a Regió7»- i coneix perfec-
tament «els seus mecanismes de 
funcionament».  Els punts forts, 
els dèbils, les dificultats i les forta-
leses. I si n’hi ha un que mereix la 
seva atenció com a «model» extra-
polable a llarg termini i salvant to-
tes les distàncies, aquest és el fes-
tival nord-americà South by 
Southwest  (SXSW) d’Austin. Un 
certamen, «el segon més impor-
tant dels Estats Units», diu, que 

«partint del cinema encara el 
compromís social d’una manera 
participativa i l’engrandeix amb 
altres àmbits com el  pensament». 

La seva tasca, pensada inicial-
ment per a un mínim de dues edi-
cions, consistirà en «marcar les lí-

nies» d’un certamen que es vol re-
novar. Un dels primers canvis, 
apunta Soler, serà un replanteja-
ment del funcionament: «anirem  
a buscar les pel·lícules, no espera-
rem que ens arribin». Per a Soler, 
la perspectiva de dirigir el Clam 
suma «l’agraïment per fer-me 
confinança, l’honor, perquè crec 
molt en els festivals, la cultura i el 
cinema, i la responsabilitat». El 
Clam, que es va suspendre el 2020 
per la pandèmia, va tornar aquest 
any: el festival no es podia perme-
tre el luxe de sumar una altra edi-
ció en blanc per no fer-ne «peri-
llar la continuïtat», remarcava en 
la inauguració l’alcalde de Navar-

cles, Josep Maria Feliu. «El certa-
men ha viscut un any de covid 
molt dur», remarca Soler i el can-
vi de direcció s’ha d’entendre, 
també, com una «sacsejada».    

El festival, que va néixer a Na-
varcles el 2004, obria una nova 
etapa el 2017 amb el canvi de nom 
i sumant Manresa al projecte  des-
prés d’un anys també complicats 
per la crisi econòmica. Entre els 
objectius de Soler hi ha buscar un 
major «suport privat. Qualsevol 
festival que aspiri a ser rellevant 
necessita del finançament públic 
i del privat. Fins ara aquest no ha 
estat un objectiu prioritari però 
això ha de canviar». 

u El dramaturg i cineasta manresà s’incorpora a un festival nascut el 2004 que aspira a rellançar 
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El dramaturg i cineasta Esteve Soler, col·laborador d’aquest diari, al teatre Conservatori ARXIU/MIREIA ARSO

Soler té clar que es necessita 
més suport privat i que 
«anirem a buscar les 
pel·lícules, no esperarem  
que ens arribin»

Sònia Parra Garcia


