
La Setmana de la Gent Gran,
que organitza la Coordinadora de
Jubilats i Pensionistes de Manre-
sa, portarà, el dilluns  de juny, l’es-
pectacle teatral El show de Joan
Pera a l’escenari del teatre Kursaal.
La funció amb el popular actor co-
mençarà a les  de la tarda, i les en-
trades tindran un preu de  euros,
 amb el carnet d’El Galliner i 
per a les persones més grans de 
anys. Les localitats es posaran a la
venda el dimecres  de maig a les
 de la tarda, tant a les taquilles del
Kursaal com al telèfon i la pàgina
web d’Internet.

El show de Joan Pera és un es-
pectacle concebut, dirigit i inter-
pretat per una sola persona, un
Joan Pera que s’ha convertit, amb
els anys, en un dels actors més po-
pulars de la històrica escènica del
país. Com a col·laboradors figuren
el seu fill Roger Pera, Antonio Cal-
vo i Marc Rosich. La funció té una
durada d’una hora i mitja i Joan

Pera hi parla d’experiències per-
sonals amb un to hilarant: la rela-
ció amb Paco Morán, actor amb
qui ha pujat a l’escenari en cente-
nars d’ocasions; els conflictes de la
seva nombrosa família, i la com-
petició d’hipocondria que va dur
a terme amb Woody Allen, entre
altres situacions.

Joan Pera, la veu del qual tam-
bé és coneguda per la seva feina
com a doblador de pel·lícules, ha
passat els darrers anys per Man-
resa per oferir espectacles còmics
de gran èxit, com La extraña pa-
reja, amb el seu inseparable Paco
Morán, i Òscar, una maleta, dues
maletes, tres maletes.
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El festival de cinema solidari de Navarcles enceta el seu
darrer cap de setmana de programació. Entre les activitats
destacades d’avui hi ha la xerrada sobre crisis alimentàries
que oferirà l’enginyer agrònom Charles Descombes, pre-
sident de l’Era, a les  del vespre a la sala A del teatre-au-
ditori. A / d’ s’hi projectarà el curt Polillas i, en acabat,
el film Nuestros hijos nos acusarán, de Jean Paul Jaud.

Charles Descombes parla de
crisis alimentàries al Clam

AMPANS

Ampans va recollir tres guardons del premi de pintura
Nous Genis, en un acte que va tenir lloc dilluns al vespre
al Museu d’Història de Catalunya. Les obres premiades són
Percepció, de Teresa Garriga (r premi); Nostàlgia amarga,
de Xavier Coromines, Jordi Guiu, Josep Maria Jiménez i Jau-
me Ubals (accèssit), i Dones ballant, de Jordi Fernández (r
premi). Les obres s’exposen al MHC tot el mes de maig.

Ampans recull tres premis al
concurs pictòric Nous Genis

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Les estrenes cinematogràfiques a les principals sales de
les nostres comarques s’avancen a avui, dijous, per la fes-
tivitat de l’ de maig. X-Men Orígenes: Lobezno, amb Hugh
Jackman de protagonista, és una de les novetats més es-
perades. Les altres quatre estrenes del dia són La reina Vic-
toria, amb l’actriu Emily Blunt,  otra vez, Un conejo sin ore-
jas i Un buen hombre.

Hugh Jackman torna a X-Men
en una de les estrenes del dia 

Segona vetllada del cicle Flore-
tes de Jazz avui a la nit a El Sielu. El
J.A.M. Trio portarà la seva proposta
musical a la sala manresana en un
concert que començarà a / d’
de la nit. Les entrades tenen un
preu de  euros, però es poden
comprar anticipadament a Sibeli-
us i Solans per  euros.

José Alberto Medina (piano),
Paco Whet (contrabaix) i Mariano

Steimberg (bateria) formen un
trio amb una marcada personali-
tat musical. Els aficionats al piano,
però també la resta d’amants de la
música en general, podran escol-
tar un tercet en què la concepció
d’aquest instrument adopta formes
bàsicament modernes. Melodia, li-
risme i frases senzilles fan de la
seva interpretació un exercici un
punt minimalista però dotat de
gran bellesa.

De la música creada per José Al-
berto Medina se n’ha dit que per-
met reconèixer els plantejaments
de tot un Brad Mehldau, artista
d’una gran qualitat i prestigi. Un re-
ferent, però, que no és un model a
copiar, sinó el punt d’inici d’una
aventura musical que intentarà
seduir l’auditori aquesta nit a El
Sielu. El cicle Floretes de Jazz es
clourà el  de maig amb l’actua-
ció del Víctor Correa Septet.
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J.A.M. Trio, avui a El Sielu dins
el programa Floretes de Jazz

El pianista José Alberto Medina encapçala una formació que també
integren el contrabaix Paco Whet i el bateria Mariano Steimberg
�

Les entrades es posaran a
la venda el 6 de maig amb
descomptes per a la gent gran

Pera interpreta un monòleg
d’una hora i mitja on parla,
entre altres, de Morán i Allen
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Joan Pera muntarà el xou
a Manresa amb motiu
dels actes de la gent gran

El monòleg del popular actor català es
podrà veure el dia 1 de juny al teatre Kursaal
�

ARXIU/MARTA PICH

Joan Pera, en una imatge de l’obra de teatre Òscar, una maleta...

Avui a les 21.00 h: Xerrades Clam. A càrrec de 
Charles Descombes, enginyer agrònom i president del col·lectiu l’Era.

 22.30 h:  Nuestros hijos nos acusarán. 
Documental


