
La basílica de la Seu de Manresa
serà del 3 al 5 de setembre l’inu-
sual escenari del Festival de Mi-
croteatre Cop d’Ull, que complirà
la seva quarta edició i s’ubicarà
per primer cop fora dels espais es-
cènics de la ciutat. Fins a 300 per-
sones podran gaudir d’un circuit
per diferents indrets del temple en
el qual trobaran quatre obres
breus, d’un quart d’hora cadascu-
na, aproximadament, a més d’un
monòleg d’obertura i una inter-
pretació musical de cloenda.

«La Seu té una màgia especial»,
explica la coordinadora del pro-
jecte, Sílvia Sanfeliu. El microtea-
tre s’afegeix aquesta temporada al
programa d’actes de la comme-
moració del mil·lenari de la redo-
tació de la Seu, i els diferents es-
pectacles programats tindran el
nexe comú de la història de la ba-
sílica i el renaixement de la ciutat. 

Per evitar aglomeracions i que
els diferents grups de 20 persones
cadascun es creuin, les quatre
propostes de microteatre es po-
dran veure una rere l’altra tot fent
un circuit per diferents estances i
racons de la Seu: l’Espai Oliba, la
Sala Gòtica, la sagristia de Sant
Agustí i el baptisteri. Cada dia, des
del dijous 3 al dissabte 5 de setem-
bre, a partir de les 7 de la tarda, es
faran cinc sessions de cada obra.
Per tant, en total seran 300 les per-
sones que podran presenciar el
festival: les entrades ja són a la
venda al web www.kursaal.cat.

La rebuda de cada grup serà un

monòleg de presentació que ha
escrit, com també els enllaços en-
tre els espais i el comiat, Carles Al-
gué, uns textos que seran inter-
pretats per Teti Canal i Laia Piqué
a la capella dels Favets. La primera
obra serà Ermessenda, que fa re-
ferència a la contribució de la
comtesa en la reconstrucció de la
ciutat l’any 1020 després de les ràt-
zies sarraïnes d’inicis del segle XI.
La peça és de Sílvia Sanfeliu i es-
tarà representada per Anna Ma-
teo, Lluís Barrera i Jordi Gener a
l’Espai Oliba.

L’espectacle següent, encara
sense títol definit, unirà circ, cos i
teatre sota la direcció de Marc An-

toine Picard i amb interpretacions
d’Alba Roy, Rat Serra i Dani Ledes-
ma, a la Sala Gòtica.

La tercera parada tindrà lloc a
la sagristia de Sant Agustí amb
l’obra Les ínyigues, que remet a les

dones que van tractar Ignasi de
Loiola durant la seva estada a
Manresa el 1522 i 1523. Ada An-
drés n’és l’autora, i M. Alba Es-
quius, Laia Oliveras i Anna Selga
en seran les actrius. Al baptisteri
se celebrarà la darrera peça, escri-
ta per Mar Casas i interpretada per
Iris Arisa, Guillem Cirera i Alícia
Puertas, i encara sense títol.

El recorregut del públic es clou-
rà escoltant la cançó Llum i pedra,
interpretada per Sílvia Blavia i ba-
llada per Laura Batallé i Nàdia
Pessarrodona. Després de tres
anys al Kursaal i al Conservatori,
el microteatre farà estada en un
edifici religiós.

El Festival de Microteatre de Manresa
deixa els espais escènics i va a la Seu
El cicle Cop d’Ull es farà del 3 al 5 de setembre i posa a la venda 300 entrades per veure 4 obres
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Alguns dels organitzadors del festival, a l’Espai Oliba que es va inaugurar fa quinze dies

Quatre espais del temple
acolliran les interpretacions
d’un extens grup d’actors i
actrius de la comarca

Els tiquets ja es poden
adquirir a la pàgina web del
teatre Kursaal i donaran dret
a veure quatre espectacles

Des d’avui ja es poden visionar a la web de memoria.cat (htpp://www.memo-
ria.cat/curtmetratges-manresa-anys-60-i-70/) els quatre curts inèdits redesco-
berts per l’entitat que mostren la Manresa dels anys 60 i 70 del segle passat.
Uns treballs que dijous es van estrenar en dues sessions a Multicinemes Bages
Centre i que van reunir 300 persones. Procedents del Fons Ramon Soldevila To-
masa –a través d’una donació dels fills de qui va ser l’alcalde de la ciutat entre el
1964 i el 1975– a l’Arxiu Comarcal de Manresa, fins ahir se sabia que un dels
curts, el que recull les grans obres públiques en una filmació de 1970, el signava
el cineasta manresà Joan Guitart Clapera; i un segon, el que mostra la segona
visita del general Franco a Manresa, l’1 de juliol del 1966, és d’Antoni Oriol Tor-
ra. Un nom que es va fer públic durant la projecció ciutadana. Els altres dos, de
moment, resten en l’anonimat: la reforma del pont de l’Estació (1965) i el co-
miat de l’últim tren del baixador del carrer d’Àngel Guimerà (1969).

Els 4 curts inèdits de la Manresa dels 60 i 70
ja es poden veure des d’avui a memoria.cat
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Quatre bandes dels territoris de
parla catalana participaran en la
final del Concurs Sons de la Me-
diterrània, que se celebrarà el pro-
per octubre, en data encara per
concretar, al Centre Artesà Tradi-
cionàrius. El certamen és organit-
zat pel grup Enderrock i el mateix
C.A.T. en col·laboració amb la Fira
Mediterrània de Manresa.

Els quatre candidats al triomf
en la 13a edició del concurs són el
grup de Blanes Cat Klezmer Trio,
la mallorquina Clara Fiol, el duet
valencià format per Laura Espar-
za i Carlos Esteban i les cantants
de Sant Celoni Tecum Terra.

El guanyador tindrà, com a re-
compensa, la gravació d’un disc,
la realització d’una gira de cinc
concerts pels principals festivals
de folk del país –entre els quals la
Mediterrània– i una campanya de
promoció i publicitat. Tot plegat
està valorat en 10.000 euros.

El Cat Klezmer Trio fa folk de
fusió. Format per Xavi Pendón (te-
nora i clarinet), Xavi Torras (gui-
tarra) i Jordi Aldunate (contra-
baix), el grup ofereix una proposta
musical basada en els ritmes del
klezmer i la música balcànica. La
compositora i poetessa Clara Fiol,
integrant del Trio Marala,  presen-
tarà el seu nou projecte Refilars,
en què s’acompanya de cordes i
percussions per explorar la capa-
citat expressiva de la música tra-
dicional de la seva terra.

Laura Esparza (veu) i Carlos Es-
teban (guitarra i percussions) se-
gueixen el llegat del rock mediter-
rani que va esclatar fa quatre dè-
cades a la zona del País Valencià.
Ariadna Ruiz i Noelia Sánchez són
les integrants de Tecum Terra, un
duet català que uneix les veus
amb les percussions tradicionals,
instruments com ara els panderos
quadrats, en una proposta que in-
terpreta cançons d’arreu de la pe-
nínsula Ibèrica.
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El Sons de la
Mediterrània
defineix els seus
quatre finalistes
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Carlos Esteban i Laura Esparza

El certamen es definirà
l’octubre al Tradicionàrius i
el guanyador actuarà a la
Mediterrània de Manresa

PÍNDOLES D’HISTÒRIA La reconstrucció de la ciutat de Manresa després de les ràtzies de principi del segle XI és
el lema que aglutina les quatre peces de microteatre que es podran veure al setembre a la basílica de la Seu
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