
SOLISTES I NÚMEROS DE GRUP  La marató de teatre
musical de la MTM va incloure actuacions d’alumnes en
solitari i també un repàs de musicals com «Hairspray»
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Cinc musicals de gran format,
 alumnes i més de . es-
pectadors. Aquestes són les xifres
que, després de cinc anys, acumu-
la l’escola Manresa Teatre Musical
(MTM), entitat impulsada l’any
 per Pablo Testa i David Ba-
cardit, que s’ha convertit en un re-
ferent al Bages. Envoltats d’alum-
nes, famílies i professors, ahir el
centre celebrava el seu cinquè ani-
versari amb una concorreguda
marató de teatre musical que va
durar vuit hores i que va incloure
una gran quantitat d’actuacions. 

«Hem tingut molta gent. De
moment ja han passat per aquí
més de  persones», assegurava
a mitja tarda un atrafegat Pablo
Testa mentre intentava fer lloc als
assistents. I és que durant tot el dia,
de les  del migdia a les  del ves-
pre, la seu va quedar petita per
acollir un públic que, en alguns ca-
sos, va haver de quedar-se dret o
asseure’s a terra.Els protagonistes

de les actuacions musicals, molt
variades, van ser una cinquantena
d’alumnes de l’MTM: els cantants
solistes van interpretar cançons de
musicals com Flor de Nit, High
School Musical o Cabaret, a més
de temes de  Beyoncé o Adele.
També hi va haver números de ba-
llet del Trencanous i es va fer un re-
pàs dels musicals que la MTM ha
portat a escena, amb fragments de
Mary Poppins, Hairspray, Hello
Dolly, La Bella i la Bèstia o Moulin
Rouge.

Pastís i brindis
De manera simbòlica, els impul-
sors van bufar les espelmes d’un
pastís, i es va fer un brindis prece-
dit d’un discurs reivindicatiu
d’agraïment. «Vam començar amb
molta il·lusió per impulsar una
nova forma de percebre les arts es-
cèniques i dignificar-les. La MTM
és més que una escola. Brindem
per un futur ple d’oportunitats!»,
va dir David Bacardit.

MARIA OLIVA MANRESA

«Fa cinc anys vam
impulsar una nova
forma de percebre
les arts escèniques»
L’escola Manresa Teatre Musical celebra el seu
cinquè aniversari amb una marató de vuit hores
d’actuacions que omple a vessar la seu de l’entitat

MIREIA ARSO

La marató va incloure un fragment grupal del musical «Hairspray» 

MIREIA ARSO

Alumnes i professors van bufar les espelmes per celebrar els 5 anys

El cantautor Joan Manuel Serrat
ha gravat un videoclip amb una
versió col·lectiva inèdita de la seva
popular cançó Mediterráneo amb
la qual dóna suport a la campanya
«Casa nostra, Casa vostra», a favor
de les persones que travessen
aquest mar a la recerca de refugi.
En el videoclip, Serrat apareix en
una sessió de gravació a Barcelo-
na envoltat d’artistes com els
manresans Gossos, Manolo Gar-
cía, Estopa, Antonio Orozco,
Shuarma (Elefantes), Santi Bal-
mes (Love of Lesbian), Ismael 
Serrano, Els Amics de les Arts, Pa-
blo López, Marina Rossell, Elèc-
trica Dharma, Judit Neddermann,
Joana Serrat, Sidonie, Jofre Barda-
gí, Gemma Humet i Manu Guix.

Aquesta versió de Mediterrá-
neo apareixerà quan se celebren
 anys de la gravació de la popu-
lar cançó de Serrat. «Casa nostra,
Casa vostra» està centrada en
l’acollida de persones que fugen
de la guerra, la fam, la persecució
política o per motius d’orientació
sexual. La campanya organitza
també el Gran Concert per a les
Persones Refugiades que se cele-
brarà el proper  de febrer al Pa-
lau Sant Jordi de Barcelona i en el
qual també participaran més
d’una cinquantena d’artistes com
Gossos, el solsoní Roger Mas,
Lluís Llach i Sílvia Bel, Manolo
García, Sílvia Pérez Cruz, Macaco
i Txarango, amb la direcció escè-
nica de La Fura dels Baus.

EFE BARCELONA

Gossos participa
en la versió
col·lectiva inèdita
del tema de Serrat
«Mediterráneo»

SILENCIO
Estats Units, Itàlia, Japó i Mèxic,
2017. Drama històric. 161 minuts. Direc-
ció: Martin Scorsese. Guió: Jay Cocks i
Martin Scorsese, basant-se en l’obra de
Shusaku Endo. Intèrprets: Andrew Gar-
field (pare Sebastiao Rodrigues), Liam
Neeson (pare Cristovao Ferreira), Adam
Driver (pare Francisco Garupe) i Ciaran
Hinds (pare Alessandro Valignano). Pan-
talles: Bages Centre (Manresa) i Multici-
nes (Abrera).

Una notícia magnífica
per als cinèfils: Martin
Scorsese, un dels noms
essencials del cinema

nord-americà modern, ha tornat
i ens ha regalat l’obra magna que
feia molts de temps que  ens «de-
via». L’autor novaiorquès s’ha re-
dimit després de castigar-nos amb
l’horrorosa El lobo de Wall Street i
ha rodat un dels llargmetratges
més sincers, rodons i estremidors
de la seva filmografia.

Silencio és l’adaptació de la re-
putada novel·la homònima, pu-
blicada el   i escrita per Shu-
saku Endo. Un text, inspirat en un
fet verídic, que narra l’odissea
pràcticament suïcida de dos jesuï-

tes portuguesos en el Japó del se-
gle XVI, on els cristians eren con-
demnats a mort. 

És comprensible que aquesta
història fascinés el popular realit-
zador perquè incidia en algunes
de les qüestions bàsiques de la
seva vida i de la seva obra, poblada
per antiherois torturats. Scorsese
ha pogut cristal·litzar finalment,
vint-i-sis anys més tard, un projec-
te apassionant. I el resultat final
(admirable i memorable) és una
epopeia interior que ens capbussa
en els grans enigmes que sempre
han atret el mestre de Taxi-Driver:
el poder de la fe, la redempció i la
culpa. Silencio ens colpeja amb
una profunditat mística veritable-

ment esmolada i revela la grande-
sa creativa d’un exseminarista
que ha transformat novament la
seva heterodòxia cristiana (pen-
sem en la memorable La última
tentación de Cristo) en una aven-
tura moral d’una bellesa desas-
sossegant i rotunda. Silencios’alça
com una raresa prodigiosa en el

cinema americà actual: una pel·lí-
cula de Hollywood que transpira
una sensibilitat oriental. Scorsese
s’ha lliurat a un triple salt mortal
sense xarxa i ens ha convençut (i
commogut) amb un desplega-
ment enlluernant de serenor i in-
tensitat que deixa el pòsit només
reservat a les cintes  importants.  

OBRA MAGNA DE SCORSESE
Els cinèfils estan de sort: el director de «Taxi Driver» ha tornat amb un dels llargmetratges
més sincers, rodons i estremidors de la seva filmografia. «Silencio» convenç i commou
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Jordi Bordas

IMATGE PROMOCIONAL

Andrew Garfield i Shinya Tsukamoto en una escena de la pel·lícula


