
MARIA MAZZOTA
Avui, 18 h. El Sielu. 5 €
 Una de les veus més emblemà-
tiques de La Pulla estrena a Man-
resa el seu nou àlbum, Amorea-
maro: tradició musical dels seus
orígens, els sons del sud d’Itàlia i
les cadències dels Balcans. 

TENORE NUNNALE DI
ORUNEAvui, 12 /20 h. Espa
1522  El cant a tenor, en sard
cantu a tenore, és un cant polifò-
nic masculí a quatre veus inter-
pretar per quatre homes.

PISTACATRO & UNIÓ MU-
SICAL DEL BAGES Avui,
17.30 h. Plaça Major Els ga-
llecs Pistacatro presenten un ori-
ginal i pioner projecte on uneixen
el món del circ i el de la música de
banda, en aquest cas amb la Unió
Musical del Bages.

QUICO EL CÉLIO, EL NOI I
EL MUT DE FERRERIES
Avui, 21 h. Sala Gran del Teatre
Kursaal. 12 /15 € Els Quicos
tornen a la Mediterrània amb un
nou disc, Viatge a Buda, on recu-
peren el sentit de la festa i els va-
lors de la cultura popular.

ROSARIO LA TREMENDITA
Avui, El Sielu. 8 /10 €
 Estrena a Catalunya Delirium
Tremen 2.0. Les formes del cant
flamenc amb guitarra i baix elèc-
tric en una  barreja que li ha val-
gut la nominació al Millor Àlbum
Flamenc als Latin Grammy 2018.

«Al gener només hi havia sis per-
sones que sabessin ballar la polka
chinata, ara ja n’hi ha més de cent»,
explicava dimecres Giovan Fran-
cesco Giannini després de mostrar
a la premsa com s’executa aquesta
dansa de festeig tradicional de Bo-
lonya que ha estat a un mil·límetre
de l’extinció. Durant la setmana, ell
i Gianmaria Borzillo han continuat
preservant la memòria  a Man-
resa d’aquest ball que el co-
reògraf Alessandro Sciarroni
va salvar de la desaparició.

«La polka és un pas china-
ta, és  dir, dos homes s’abra-
cen i van girant amb els ge-
nolls enganxats i es van aju-
pint fins arribar gairebé a
terra», va precisar Borzi-
llo: «El projecte de
Sciarroni era re-
cuperar aquesta
dansa d’antiga, de
fa més d’un segle, a
l’entorn del 1900, que
només la ballaven homes,
estava prohibit que ho fes-
sin les dones, perquè és una
dansa de festeig».

Acompanyats de la produc-
tora Lisa Giardino, els artistes ita-
lians estan fent estada al Casal de
les Escodines i cada dia han en-
senyat la polka chinata «a un mà-
xim de vint persones». La conclu-
sió d’aquest treball s’exhibirà du-
rant el cap de setmana, al pati del
teatre Kursaal: avui, a les 12.30 i a
les 20.30 h; demà, a les 11.30 i a les
17.30 h. Quatre ballades que certi-
ficaran l’èxit de l’aposta de Sciarroni
per ressuscitar la polka.

El punt d’inflexió va arribar quan
ja només quedaven quatre perso-
nes que sabien com es feia la polka,
és a dir, dues parelles. A través
de la gravació en vídeo de
l’execució del ball, s’ha
pogut anar ampliant
la nòmina de dan-
saires. Un procés en
el qual també ha in-
tervingut el ballarí
Giancarlo Stagni.

«Alessandro Scia-
rroni no té una com-

panyia pròpia per donar a conèixer
la polka chinata, aquest és un pro-
jecte sorgit a iniciativa seva que s’ha

anat estenent», van afegir els dos
ballarins italians. Sciarroni

no és un desconegut en el
camp de la dansa: en la
darrera Biennal de Ve-
nècia d’aquest gènere
escènic, el coreògraf
va rebre el Lleó d’Or.

En la versió contem-
poraneïtzada de la pol-

ka, l’accés ja no està vedat
a les dones. «Volem que

l’aprenguin elles i ells, i
els nens, els avis, els ba-
llarins amateurs... tot-

hom qui ho vulgui», van
afirmar Borzillo i Gianni-

ni. Ja no es tracta de preser-
var la intenció originària del

ball sinó de consolidar el
seu aprenentatge per
evitar que torni a estar a
un pas de desaparèixer.

El projecte va tenir
dues fases, van explicar
els ballarins: «La pri-
mera va ser un labora-

tori d’aprenentatge i
assaig, i la segona

una activitat per-
formàtica per

donar-la a co-
nèixer». A
partir d’aquí,
aconseguir
que es conti-
nuï ballant de

forma regular no és
tan important com que

es mantingui en la memò-
ria de la gent, segons Bor-

zillo i Giannini. «Ens
agradaria que la gent

de Manresa pogués
dir que ha après

una dansa nova»,
van sentenciar.

L’objectiu sem-
bla assolit.

TONI MATA I RIU MANRESA

El ressorgiment de la polka
chinata s’exhibeix a Manresa 
El coreògraf Alessandro Sciarroni ha salvat una dansa a un pas de l’extinció

ALESSANDRO
SCIARRONI

«Save the last dance for me»
Pati Kursaal. Avui, a les 12.30 

i 20.30 h. Demà a les 
11.30 i 17.30 h
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L’Espai Plana de l’Om i la sala
gòtica de la Seu s’afegeixen en-
guany a la sala Els Carlins com a
escenaris per a les obres de teatre
amateur que la Coordinadora de
la Catalunya Central de la Fede-
ració de Grups Amateurs de Tea-
tre de Catalunya selecciona per-
què es puguin representar en
l’aparador que els ofereix la Fira
Mediterrània. La diversificació
d’espais respon a la voluntat de
guanyar públic. L’any passat les
funcions van aplegar més de 400
espectadors.

Quan l’únic escenari del teatre
amateur local era Els Carlins, que
enguany lluirà la sala renovada,
s’havien de fer funcions als ma-
tins, que no eren tan concorregu-
des com les de tarda. Amb més
espais en joc, es poden tenir les
escenografies a punt per oferir les
obres encadenades. Francesc
Parcerisas, responsable de la
Coordinadora de la Catalunya
Central, està «molt content» de la
relació amb el nou director artís-
tic de la Mediterrània, Jordi Fosas,
per tal de donar continuïtat a
«una col·laboració que dona visi-

bilitat a la nostra feina». D’altra
banda, amb aquestes represen-
tacions, així com amb les de l’off
de l’Espai Xarxa Alcover (circuit
teatral en català que uneix les Illes
Balears, Catalunya, Andorra, la
Franja de Ponent i el País Valen-
cià), la fira es nodeix de teatre, un
gènere  artístic poc present a la
programació. 

En la quarta edició de la Mostra
de Grups Amateurs de Teatre de
la Catalunya Central hi participa-
ran grups que ja s’han mostrat
per la Mediterrània (A.T.C. de
Castellbell i el Vilar, Paranys de
Sant Joan de Vilatorrada i ACR de
Fals) i altres que s’hi estrenen:
Deixalles81 de Sant Feliu de Co-
dines (que sí que ha actuat al car-
rer del Balç pel Dia Mundial del
Teatre) i Grup d’Amics del Teatre
d’Ullastrell, que és una de les in-
corporacions de la Coordinadora
de la Catalunya Central, junta-
ment amb l’Agrupació Teatral Ca-
lafina i el Grup de Teatre de Cas-
tellterçol. Actualment l’entitat,
fundada fa una trentena d’anys,
és formada per més de 20 grups,
que s’hi adhereixen per afinitat i
per les activitats que s’organitzen.

PEPA MAÑÉ MANRESA

Escena d’«Amb els pixats al ventre» del grup Paranys de Sant Joan

El teatre amateur local
diversifica els escenaris
per guanyar públic
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