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Manresa tindrà un paper prota-
gonista en el 31è Aplec Interna-
cional que promou l’Adifolk (As-
sociació per a la Difusió del Folk-
lore), que, per primer cop, viatjarà
als Estats Units. Ho farà per parti-
cipar en l’Smithsonian Folklife
Festival, que se celebrarà del 27 de
juny al 8 de juliol a Washington i
que tindrà la cultura catalana com
a convidada. La capital del Bages
hi pren part per dues bandes: a
través de la Fira Mediterrània, que
participa en el comissariat del fes-
tival americà (vegeu Regió7 del 9
d’octubre passat) i com a Capital
de la Cultura Catalana 2018.

Fins ara, en cada edició, l’Aplec
Internacional ha ofert un tast de
la cultura popular catalana en una

ciutat europea. La primera va ser
Amsterdam (Països Baixos), el
1988, i la darrera, l’any passat,  Os-
trava (República Txeca). En
aquests 30 anys s’han visitat prop
d’una vintena de països. El més
trepitjat, França, en cinc ocasions.
En aquesta nova edició, l’Aplec In-
ternacional serà «excepcional».
Titulat «Pont de Cultures: un viat-
ge d’anada i tornada, Europa-
Amèrica-Catalunya», Manresa
donarà el tret de sortida a la cele-
bració per, després, traslladar-se
a Washington. 

A Manresa, el festival se cele-
brarà l’11, 12 i 13 de maig i a partir
de l’1 de març s’obriran les ins-
cripcions per a la participació dels
grups de tots els àmbits de la cul-
tura popular catalana

REDACCIÓ MANRESA

L’Aplec Internacional fa el salt
als Estats Units en una edició
especial que s’obre a Manresa
La capital del Bages engegarà la trobada el maig amb motiu de la capitalitat
cultural i la Fira Mediterrània és comissària de l’Smithsonian Folklife Festival

ADIFOLK

Els Falcons de Piera durant l’Aplec Internacional celebrat a Graz (Àustria), el 2004

L’EXPERIÈNCIA, AMB T DE
TEATRE, ÉS TOT UN GRAU
«E.V.A.», amb què la companyia celebra 25 anys als escenaris,
és la peça de balanç d’un llarg viatge que convida a la reflexió
en veu alta, però és també l’inici d’un gir escènic molt atraient

E.V.A.
Autor: Marc Artigau, Cristina Genebat,
Julio Manrique. Direcció: Julio Manrique. In-
tèrprets: Rosa Gàmiz, Carolina Morro,
Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta,
Jordi Rico, Àgata Roca. Dissabte, 27 de
gener. Teatre Kursaal de Manresa.

La companyia T de Teatre
compleix enguany 25 anys
amb la peça E.V.A., que el

cap de setmana passat encetava el
nou Toc de Teatre al Kursaal de
Manresa. Escrita per Marc Arti-
gau, Cristina Genebat i Julio Man-
rique, aquest darrer signant tam-
bé de la direcció del muntatge,
E.V.A. és la peça de balanç d’un
llarg viatge que porta la compa-
nyia a reflexionar en veu alta i
mostrar a l’espectador un recorre-
gut de 25 anys, on paisatges ama-
bles i agradables s’amalgamen
amb els més feréstecs i inhòs-
pits...o potser no, perquè són pas-
satges de la memòria i potser ens
enganyen.

E.V.A. podria perfectament
prendre de punt d’inici el poema
del poeta anglès William Blake:
l’alegria i el dolor formen un fi
teixit que de l’ànima de l’home
n’és el vestit. E.V.A. vol dir moltes
coses i pot prendre molts signifi-
cats, però en la peça de la com-
panyia són les sigles de l’Escala
Visual Analògica del dolor. Vol
mostrar que el dolor forma part
del cicle; per a uns esdevé una
experiència vital, per a d’altres pot
ser només una anècdota per obli-

dar. El conflicte  arriba amb el xoc
frontal entre les dues posicions:
qui recorda el dolor i qui no, qui
se n’ha vist afectat  i qui l’ha obviat.
I per això E.V.A. serveix per  me-
surar la importància i la trans-
cendència amb què s’assumeixen
diferents situacions de la vida:
amb por, amb reticència, amb
frustració, amb humor. Cap opció
millora o empitjora la situació
però totes fan que les coses es vis-
quin d’una manera o d’una altra.

E.V.A. suposa un canvi radical
en la línia escènica de la compan-
yia però és un gir molt atraient que
converteix el muntatge en un dels
més homogenis i integradors.
Amb aquesta obra es fa bona l’ex-
pressió «l’experiència és un grau».
I ho fan possible Àgata Roca, Car-
me Pla, Marta Pérez, Rosa Gámiz
amb Jordi Rico i el sallentí Albert
Ribalta (amb un nombrós grup de
fans entre els assistents) i Carolina
Morro, una jove actriu en una pi-
cada d’ull al relleu generacional.
La tasca en la direcció del també
actor Julio Manrique és certament
interessant i aporta un aire i fresc
a la peça, a la companyia i als seus
intèrprets, que el públic va aco-
miadar amb una llarga ovació.

TEATRE CRÍTICA

Assumpta Pérez

DAVID RUANO

Rosa Gàmiz i Albert Ribalta

 El pianista i compositor argentí Emilio Solla va fer una actuació històrica i singular, diumenge a la tarda, al Casal Sant
Genís de Navàs, i va posar de manifest el seu mestratge, domini del piano i la seva capacitat per connectar amb el públic.
Es va mostrar proper, inspirat i molt emotiu en el seu retorn a Catalunya, on la dècada dels 90 va fer una estada com a
professor i músic habitual dels clubs de jazz a Barcelona. L'actuació s'emmarcava dins el cicle de Concerts d'Hivern, or-
ganitzat per l’ajuntament. El pianista va tocar tres peces amb la Banda de Jazz de l'Escola de Música.

Emilio Solla sedueix el públic de Navàs amb el seu talent i mestratge

AJUNTAMENT DE NAVÀS

Els Gaudí, que van coronar Estiu 1993, l’opera prima de Carla Simón, amb els
guardons de millor pel·lícula, direcció i guió, actriu secundària (Bruna Cusí) i
muntatge (Ana Pfaff), van premiar també dues produccions que han passat per
la Cerdanya Film Commission:  Los Desheredados (Laura Ferrés), millor curt, ro-
dat a Lles, i La llum d'Elna (Sílvia Quer), millor film per a televisió, rodat a Estana.

Els Gaudí d’«Estiu 1993» i de rodatges a la Cerdanya

PERE FRANCESC/ACN

LA CLAU
Castellers a Washington
 L’Smithsonian Folklife Fes-
tival, un dels certàmens cultu-
rals de més llarga tradició i re-
nom a Washington, se celebra
anualment pels volts del 4 de
juliol. Amb més de 50 anys de
trajectòria, el festival americà
d’enguany estarà dedicat al
patrimoni cultural d’Àfrica, Ar-
mènia i Catalunya. D’aquí,
amb  especial atenció a l’expe-
riència dels castellers. 

Sònia Parra Garcia


