
Manresa clourà la programació
de la capitalitat cultural, el dissabte
15 de desembre, amb «una barreja
de música electrònica amb un
devessall de llums que omplirà
des de l’ambient general fins al
detall més particular de la Seu,
que és el patrimoni més important
de la ciutat». Així va definir ahir
la regidora de Cultura, Anna Cres-
po, Lux Mundi: la llum del món,
un espectacle sensorial creat ex-
pressament per a l’interior de la
basílica, que, tal com ja va avançar
Regió7 (vegeu exemplar del 24
d’octubre), és creat per membres
de l’equip del festival de música
electrònica Manrusionica, que
atreu milers de persones a la plaça
de la Reforma amb propostes mu-
sicals amanides amb un mapatge
a la façana del mateix temple
gòtic. Per a aquest projecte també
compten amb l’empresa Playmo-
des Studio, que ja tenen expe-
riència en un espectacle similar
a la catedral de Girona.

L’espectacle lumínic, una co-
reografia sincronitzada amb la
música interpretada en directe,
serà a càrrec d’un total de 46 punts
de llum: 20 focus mòbils amb fei-
xos de llum blanca que es visua-
litzaran gràcies a un fum tènue, 13
punts de llum que il·luminaran les
capelles,12 torres de llum situa-
des al costat de les columnes de la
nau gòtica; i, com a colofó, un
punt làser que, des de l’altar, il·lu-
minarà en direcció als especta-
dors.

Inspirat en el miracle de la Llum
Tot plegat permetrà al públic, que
s’asseurà als bancs, contemplar
l’arquitectura del temple, alhora
que les projeccions lumíniques
també sortiran cap a l’exterior, a
través del rosetó i dels vitralls, que
transformaran els colors de la
llum cap endins i cap enfora de
l’edifici. A més, Lux Mundi, que té
el suport econòmic de l’empresa
Endesa, tindrà una narrativa abs-
tracta inspirada en el miracle de
la Llum. 

El manresà Gabriel Casanova,
responsable de la producció de
l’espectacle, va explicar ahir que

el muntatge, de 15 minuts de du-
rada, s’ha concebut en quatre ac-
tes: gènesi, dualitat, llum i pau. El
primer acte serà el més fosc, i per-
metrà anar reconeixent l’espai. En
el segon es vol escenificar el con-
flicte, amb els problemes que
comporta que no arribi l’aigua a
Manresa. El tercer acte explica el
miracle, amb l’arribada de la llum,

i, finalment, amb l’arribada de l’ai-
gua arriba també la vida i s’esce-
nifica un final «optimista», va as-
segurar l’artista visual. Tot plegat
també tindrà la part musical, a
càrrec d’un quartet de corda, que
es reforçarà amb sons electrònics.
El quartet és integrat per músics
manresans que, curiosament,
viuen a Girona. Són Queralt Gar-

cia, violoncel; Cèlia Johé, violí;
Pepi Izquierdo, viola; i Lu Boixa-
der, contrabaix.

El procés creatiu de Lux Mundi
està actualment en la seva fase fi-
nal i «ja tenim ganes d’acabar i que
vingui molta gent a veure’l»,
apunta Casanova, que afegeix que
ha estat «una feina interessant, la-
boriosa i també difícil», perquè es

tracta «d’un vestit de sastre fet a
mida de la Seu». El també manre-
sà Gerard Domínguez (Gerard
3D), ajudant de producció, desta-
ca que «és un espectacle pensat
per a petits i grans, que gaudiran
dels espais de la Seu i es fixaran en
detalls que potser no són tan ha-
bituals». Així mateix, mossèn Joan
Hakolimana, rector de la basílica
de la Seu i que s’ha mostrat pre-
disposat des des bon inici a acollir
Lux Mundi, va assegurar que
«serà un espectacle impressio-
nant i únic, una experiència mai
viscuda a l’interior del temple».

De fet, a hores d’ara ja hi ha 700
persones apuntades per assistir a
una de les 7 funcions programa-
des: 18, 18.45, 19.45, 20.30, 21.15,
22 i 22.45 h. Per fer la reserva cal
enviar un correu a cultura@aj-
manresa.cat. Però en cada sessió
es reservaran places (la capacitat
està limitada a 400 espectadors)
per a passavolants que es decidei-
xin a última hora. 
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EXPECTACIÓ PER UNA EXPERIÈNCIA SENSORIAL De «Lux Mundi», l’espectacle de cloenda de la capitalitat cultural de Manresa, se’n faran 7
sessions de 15 minuts el dissabte 15 de desembre. Ja hi ha 700 places reservades de les 2.800 disponibles. Cada sessió està limitada a 400 persones

L’espectacle «Lux Mundi» combinarà a la
Seu música electrònica i 46 punts de llum
La cloenda de la capitalitat cultural de Manresa, a càrrec d’integrants de Manrusionica, es farà el dissabte 15 de desembre
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Gabriel Casanova, Joan Hakolimana, Anna Crespo i Gerard 3D Domínguez a l’interior de la nau gòtica

Tres manresans 
de l’equip de
Manrusionica

Alfons Rodríguez (Mister
Meister), un dels fundadors
del festival Manrusionica, és
l’impulsor i el responsable
de la gestió de l’espectacle
Lux Mundi. És amb qui va
contactar l’Ajuntament de
Manresa per encarregar-li el
projecte, ja que es volia un
final de festa potent per a la
capitalitat cultural. La regi-
dora de Cultura, Anna Cres-
po, es mostra «emocionada»
amb un espectacle que
«hem viscut molt». En la
producció s’hi han involu-
crat, com a peces clau, dos
manresans més: Gabriel Ca-
sanova i Gerard Domínguez
(Gerard 3D), els responsa-
bles dels mapatges que
s’han fet a la façana de la
Seu en totes les edicions de
Manrusionica. També hi in-
tervé en l’àmbit tècnic l’em-
presa manresana Sònica.

 Els creadors de l’espectacleLux
Mundi han creat un model virtual en
3D de la Seu per treballar «amb el
model de llum que utilitzem en cada
moment. Tindrem diferents tipus
d’il·luminació i es crearà una barreja
de formes i colors». Han tingut l’ajuda
d’un topògraf, Xavi Rebor; i d’un tèc-
nic informàtic, Adam Hestop, per a la
programació lumínica.

Un model virtual de la
basílica per al procés
creatiu del muntatge
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