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Acordinstitucional
per empènyer
cl
flou teatreLilure

La creudebronzedei’accié«Manresa»,
de Beuys,es quedaa lacapital deiBages

Representants de totes les
administracions pébliques
van signar ahir el conveni per
finançar les obres de la futura
seu del teatre Lliure de Barce
lona, que començaran el
setembre j tenen un cost de
prop de cinc mil muions de
pessetes. L’acte de signatura
es va dur a terme al Palau de
l’Agricultura de Barcelona,
edifici que esdevindrà la futu
ra seu del teatre, que veu aixf
com es desencalla un projecte
que ha tardat set anys amate
rialitzar-se.

REDACCIÔ
Manresa

L’Ajuntament de Manresa i la
Fundacié Caixa Manresa han d’i
niciar negociacions per establir
quin és el punt més idoni per
emplaçar la creu de bronze que
es va utilitzar durant l’acciô artis
tica Manresa, de l’artista Joseph
Beuys, que es va dur a terme a la
capital del Bages el 4 de novem
bre passat. E! mateix dia de l’ac
ciô, e! president de la Fundaci6
Caixa Manresa, Valenti Roque
ta,ja va anunciar que la creu es
quedaria a Manresa amb la
voluntat de deixar constància de
l’acte que es va realitzar, i també
per tal que esdevingués una mos
tra d’homenatge Manresa-Beuys,
Beuys-Manresa, segons Jaume
Torras, dirigent de la Fundacié
Caixa Manresa, que ha coproduït
l’acciô i l’exposiciô de Beuys.
Segons Torras, s’ha d’acabar
de resoidre amb 1’Ajuntament
quindia es col.loca la creu, on i
com. Tot i aixî, ha avançat que la
voluntat de la Fundaciô Caixa
Manresa és que el monument
s’instal.li pels voltants de les Fes
tes de la Lium i a l’entorn del
mateix Iloc on es va desenvolupar
l’acciô amb aquest element.
La creu de bronze, obra de
l’escultor Bjôrk Nôrgaard, va

Pie absoluta l’inici
de la temporada
de
teatrea Martoreil

Accié «Manresa»,queesvafer el 4 de novembre.
Un dels elementsquees van utilitzar,la creu,es quedaràa laciutat

aparèixer a la segona estaci6 de
l’acciô Manresa, que Beuys va
idear a la segona meitat dels
anys seixanta inspirant-se en la
figura de santIgnasi i en els
motius ignasians. Sota mateix
del Pont Veli, els protagonistes
de l’acciô —l’escultor Bjôrk

Nôrgaard i el compositor Hen
ning Christiansen— van cremar
una barca, van instal.lar la creu,
que era un dels elements més
significatius
de l’univers de
Beuys, i van deixar anar un
colom blanc. La creu, que té una
forma irregular, la va realitzar

ESCENA

Nôrgaard a Dinamarca, j «a l’au
tor li va agradarla idea que es quedés aquf», assegura .Torras.
La mostra Manresa, estacid
central, de Beuys, que es va
exposar a la sala Plana de l’Om,
es pot veure ara al Centre d’Art
Santa Mônica de Barcelona.

Més de 300 persones van veu
re l’obra teatral Shirley
Valentine, dissabte al vespre al
teatre Foment de Martoreli.
Amb aquesta peça, dirigida
per Rosa Maria Sardà i inter
pretada per Amparo Moreno,
s’iniciava la quarta Tempora
da Estabie de Teatre Profes
sional, organitzada pel Patro
nat de Cultura de 1’Ajuntament de Martorell. L’obra va
crear expectacié, ja que en un
dia es van esgotar les Iocali
tats. El diarid’AnnaFrank
serà la segona obra de la tem
porada, el 18 de març.

M(TSICA

L’Esbart Santvicenfiva transportar 300 persones
alconcertde
al seu passat més de 700 espectadors Gossosi U-tèpicsa Solsona

El grupmanresàGossos.Divendresva actuare lasala Chelsade Solsona

Posadaen escenade«Retalls,.L’Esbart SantvicentÇ
va repassarlasevahistàriades de l’any 1948
D. BRJCOLLÉ/Sa’nt
Vicenç des de la seva fundacid, l’any

L’Esbart Dansaire Santvicentj
va oferir dissabte la primera i
énica representaciô de Retails,
que va congregar al pavellô de
Sant Vicenç més de 700 especta
dors, moits dels quais es van
haver de quedar fins i tot dem
peus o en graderies improvisa
des. El muntatge fa un repàs de
la trajectôria d’aquesta entitat

1948. Retails és una seleccié de
dotze danses, les més represen
tatives de diferents etapes, con
nectades per mitjà d’un actor,
Marcelli Oliveres, que repassa
la histôria de l’esbart a partir de
divesos elements j records.
El muntatge barreja passatges
de la histôria de l’entitat amb
moita força sentimental, com ara

l’homenatge a Laura Suau, que
va ser una de les impulsores de
l’esbart i que va morir l’any 1985,
amb d’altres en què destaca la
festivitat j la complicitat del
péblic, com és el cas de les popu
lars Gitanes. A Retails també hi
van participar la coral Al Vent i
els gegants de Sant Vicenç, que
van interpretar e! seu tradicional
vals.

E! grup manresà Gossos,
U-tôpics i 777 van reunir unes
300 person.es en un concert,
divendres passat al vespre, a la
sala Chelsa de Solsona. El
concert es va iniciar cap a 2/4
d’l de la matinada j es va aca
bar a 2/4 de 4, després que els
tres grups actuessin una hora
cadascun, aproximadament,
damunt I’escenari. El primer
d’encetar la vetllada va ser
777, sèguit de Gossos i U-tô
pics. Tots eus van actuar sense.
cobrar, ja que el concert es va

organitzar per recollir diners
per a la solsonina Carme Leal,
que s’ha de sotmetre a una
operaciô
quirérgica
que
només es fa a la Gran Breta
nya, ais EUA o bé a Réssia.
També la sala Chelsa va obrir
portes sense cobrar i l’orques
tra 70 de Solsona va deixar e!
seu equip desinteressada
ment. «No es van fer moits
diners, perô d’algunacosa servi
ran. E! més important és la
conscienciaci6», afirmen els
organitzadors.

