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CULTURES

AVUI ALS ESCENARIS MANRESANS

Un passeig per la cançó francesa
 La cantant Núria Cols i el pianista David Martell interpretaran de Trenet a Moustaki al Sielu
PEPA MAÑÉ | MANRESA

Boulevard de la chanson française és un espectacle cronològic:
comença amb La mer, de Charles
Trenet, i acaba amb Milord, de
Georges Moustaki. Entremig sonen, entre d’altres, La vie en rose,
d’Edith Piaf; La bohème, de Charles Aznavour, i Ne me quitte pas,
de Jacques Brel. La cantant navassenca Núria Cols i el pianista
manresà David Martell interpreten cap a una vintena de cançons
que conﬁguren un passeig per les
cançons més emblemàtiques de
la cançó francesa.
L’espectacle, que es va estrenar
fa tres anys al teatre Kursaal, torna a Manresa de la mà del Club de
la Cançó i en un escenari com la
sala El Sielu. David Martell aﬁrma
que «estem molt contents» de
tocar al Club de la Cançó perquè
subratlla que és un cicle «que
porta cantautors importants i, en
el nostre cas, esperem que vingui
com més gent millor. És un espectacle per a qui li agradi la música francesa». Des del gener, El
Club de la Cançó ha introduït
novetats per atraure nou públic.
D’una banda, l’horari dels concerts s’ha avançat de les 10 a les 9

L’igualadina
«Olor de gas»
es mostra
a Manresa
REDACCIÓ | MANRESA

EL CONCERT

 LLOC: El Sielu (Manresa)
 HORA: 21.00 h  PREU: 8 euros,

anticipades; i 10 euros, a taquilla.

del vespre. I, d’altra banda, es
poden comprar entrades anticipades (a 8 euros) al teatre Kursaal.
Les entrades a taquilla costen el
preu habitual: 10 euros.

Boulevard de la chanson française va néixer en el marc de la celebració de la Francophonie, que
a Manresa organitza l’institut Lluís de Peguera. En aquest esdeveniment, Cols i Martell ja havien
presentat un homenatge dedicat
exclusivament a Edith Piaf. En
aquest cas, els músics bagencs
han triat de cada autor «les can-

çons més conegudes, però també
les que ens agradessin més a nosaltres», diu el pianista. Així, els melòdics temes de tota una generació d’autors i intèrprets reﬂecteixen des de l’amor més punyent
ﬁns a la reivindicació social. L’espectacle ha estat tan reeixit que
l’han presentat a diversos indrets
de Catalunya i també a Eivissa.

Un home se’n va en una missió al planeta Mart, sense bitllet de retorn, per intentar trobar la felicitat després d’un
desengany amorós. És la història d’Olor de gas, escrita per
Pep Elías, dirigida per Marc
Hervàs i interpretada per Joan
Valentí. Els tres igualadins mostren la seva obra a Manresa
abans d’anar a Tarragona, Granollers i Girona.
L’OBRA

 LLOC: Sala Petita del Kursaal
(Manresa)  HORA: 21.00 h  PREU:

12 euros (10 i 6 amb descomptes).

MIREIA ARSO

Breus
AUDIOVISUAL

La Fira Mediterrània
cedeix material a la
biblioteca de Sant Joan
REDACCIÓ | MANRESA

La Fundació Fira Mediterrània i
la biblioteca Cal Gallifa de Sant
Joan de Vilatorrada han signat un
conveni per a la cessió del fons documental del certamen manresà.
Concretament, la Mediterrània
ha cedit el material audiovisual
corresponent a les propostes artístiques rebudes el 1998 i des del
2001 al 2010. La cessió s’ha dut a
terme en un règim de comodat, és
a dir, tot i que el fons continuarà
sent propietat de la Fira, se cedeix
perquè pugui ser consultable per
a tothom.

LLETRES

Genís Sinca presenta
a Manresa la novel·la
premiada amb el Pla
REDACCIÓ | MANRESA

L’escriptor manresà Genís Sinca
presentarà avui a la seva ciutat natal la novel·la Una família exemplar (Destino), que el 6 de gener va
guanyar el premi Josep Pla. L’acte
tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre a
l’auditori de la Plana de l’Om i tindrà la participació de l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent. És organitzat pel grup d’opinió i debat
Tertúlies a la Cuina.

MÚSICA

DJ enfilats en una teulada donaran
a conèixer un nou club d’electrònica
REDACCIÓ | MANRESA

La presentació del nou club d’electrònica Master System, que tindrà
lloc a la sala El Sielu un cop al mes, es presentarà dissabte amb un acte
que pretén cridar l’atenció. Els DJ residents del Master System Club,
acompanyats per l’excèntric i enigmàtic personatge Da Shadow, faran
una petita actuació (17.30 h) enﬁlats dalt d’una teulada a la plaça de Sant
Domènec de Manresa. El Master System Club s’estrenarà el 9 de març
amb Kill The Hipsters (Madrid) com a artistes principals. El nou club
d’electrònica neix del bressol del festival Manrusionica.

