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‘Le mani forti’ porta 
a escena la violència 
juvenil, al Cirvianum
Torelló

Guillem Rico

Le mani forti, una obra que 
tracta sobre la violència juve-
nil de forma “força contun-
dent”, arriba aquest dissabte 
a les nou del vespre al teatre 
Cirvianum de Torelló. Es 
tracta d’una de les propostes 
que va tenir més ressò la 
temporada passada a la car-
tellera de Barcelona, segons 
el tècnic de Cultura i progra-
mador del teatre, Pep Tines. 
El muntatge, que dirigeix 
Marc Martínez, està “basat 
en fets reals”, ja que l’autor, 
Marco Calvani, va escriure 
el text quan l’any 2001 dos 
estudiants italians de setze 
anys, Erika i Omar, van matar 
la mare i el germà petit d’ella 
a ganivetades. Aquest fet va 
mantenir-se en primera línia 
d’actualitat durant mesos, en 
part per la sorpresa que tots 
dos procedien de famílies 

benestants. Tot i així, l’argu-
ment se centra sobretot en 
els malsons i la neurosi dels 
joves d’avui i els de les seves 
víctimes potencials. A més 
intenta reconstruir i explorar 
l’origen de la “follia des-
tructiva que els va conduir a 
l’horror”. 

L’obra “frapa la gent que 
l’ha vista”, segons Tines, tot 
i que és “un bon espectacle” 
en el qual la interpretació 
és “magnífica”. Els dos pro-
tagonistes que hi apareixen 
els encarnen l’actriu Mercè 
Martínez –coneguda per 
haver participat en algunes 
de les recents sèries de més 
èxit de TV3, com Porca misè-
ria– i Ivan Morales (l’actor 
que ho feia a l’inici ha can-
viat). Segons Pep Tines, Le 
mani forti és “molt recoma-
nable” per veure-la conjun-
tament els joves de més de 
14 anys i els pares d’aquests 
adolescents. 

El ‘gipsy swing’ dels osonencs 
4atre Cats inicia divendres 
l’11è Cicle de Jazz a Manlleu
Manlleu

Marc Riera

Aquest divendres arrenca a 
Manlleu l’onzena edició del 
Cicle de Jazz de Manlleu. 
En aquesta edició el cicle es 
farà al Casal Cívic Frederica 
Montseny i es concentra 
en dos caps de setmana. El 
primer concert tindrà com a 
protagonista el grup de gipsy 
swing osonenc 4uatre cats 
(divendres, dos quarts de 
deu del vespre). Liderat per 
Joan Ramon Puntí i Quim 
Abramo (guitarra) i amb 
Juan Carlos Garcia (piano i 
acordió) i Franco Molinari 
(contrabaix), 4uatre Cats 
aposta per aplicar nous 
patrons rítmics al jazz dels 
gitanos del centre d’Europa 
i tant versionen temes clàs-
sics com presenten els seus 
temes propis. El segon con-
cert programat per dissabte 
el protagonitzaran els valle-

sans Jazzspirit acompanyats 
del trompetista Josep Maria 
Farràs (dissabte, dos quarts 
de deu). Fins ara la col-
laboració entre el grup i el 
trompetista s’ha plasmat en 
el disc Camí. La col·laboració 
es va iniciar en el 22è festival 
de jazz de Terrassa. 

El segon cap de setmana 
arrencarà amb el concert 
del duo format pel pianista 
Albert Bover i el contrabai-
xista Horacio Fumero (dis-
sabte, 8 de març a dos quarts 
de deu del vespre). Fumero 
serà el protagonista a la tar-
da del mateix dissabte de la 
master class que en les dar-
reres edicions ha organitzat 
el cicle. Aquest 11è cicle aca-
barà amb un concert amb la 
Big Band de Manlleu i la Big 
Band de Sallent (diumenge, 
9 de març a les dotze del mig-
dia). El cicle aposta per preus 
populars. Al darrer concert 
l’entrada serà gratuïta. 

Posarà a punt les antenes del projecte Alma, un observatori de Xile a 5.000 metres d’alçada

L’astrònom tonenc Pere Planesas,  
a l’observatori més alt de la Terra
Tona

EL 9 NOU

El científic tonenc Pere Pla-
nesas participarà, a partir 
del proper mes d’abril, en la 
primera fase de proves dels 
telescopis del pla de Chaj-
nantor, al desert d’Atacama 
(Xile). L’observatori que 
s’està construint en aquest 
lloc serà el més alt de tot el 
planeta, situat per sobre dels 
5.000 metres d’alçada. També 
és el primer projecte d’ob-
servació astronòmica d’abast 
mundial, en el qual partici-
pen una vintena de països 
d’Àsia, Amèrica i Europa. 
Una tercera singularitat del 
projecte és que estarà dotat 
amb el conjunt més gran 
d’antenes parabòliques de 
precisió que mai s’ha cons-
truït.

El projecte rep el nom 
d’Alma (acrònim, en anglès, 
de Conjunt de Radiotelesco-
pis d’Ones Mil·limètriques 
d’Atacama). Aquest mes 
d’abril, els fabricants euro-
peus i japonesos de les pri-
meres antenes començaran 
a posar-les a punt, abans 
de transportar-les al seu 
emplaçament definitiu. Pere 
Planesas formarà part d’un 
reduït equip d’enginyers i 

Torna la dansa 
amb música de 
Llach, a ‘Temps’ 

Torelló Aquest divendres 
a les nou del vespre, el 
teatre Cirvianum acull la 
reposició de l’espectacle 
de dansa Temps..., una 
proposta del grup local 
Xarxa que es va estrenar al 
setembre i que es basa en 
músiques de Lluís Llach. 
El director del muntatge, 
Jordi Torres, explicava que 
l’objectiu és “fer arribar la 
dansa i la música de Llach 
al públic adolescent”, i per 
aquest motiu aquest dijous 
al matí ja es van fer dues 
sessions en què hi van 
assistir alumnes de secun-
dària de diferents centres 
de la comarca. Les tretze 
ballarines –d’entre 14 i 20 
anys– han fet assajos per 
mantenir el nivell de l’es-
trena de Temps.... La pro-
posta barreja la dansa, la 
música i un part audiovi-
sual. D’altra banda, Xarxa 
ja està treballant en l’adap-
tació d’un conte de Marta 
Mata que es pot estrenar 
per la festa major. 

astrònoms que es faran càr-
rec d’aquesta tasca. La seva 
feina consistirà a “provar, 
ajustar i optimitzar” les 
antenes, abans de transpor-
tar-les al seu lloc definitiu, 
amb vehicles que pesen més 
de cent tones. Actualment, 
estan ubicades al poble de 
San Pedro de Atacama, a 
2.900 metres d’alçada. El 
paper de Pere Planesas serà 
“equivalent al d’un pilot de 
proves d’un avió”, segons 
explica ell mateix. 

A mesura que es vagin 
muntant els radiotelescopis, 

haurà de dirigir el seu ajus-
tament. D’aquí a tres anys, 
està previst que hi hagi 16 
antenes a punt de funcionar, 

aplegades com el que els 
científics anomenen interfe-
ròmetre. Amb aquest ventall 
d’antenes, els científics espe-

ren fer mapes de l’emissió 
d’ones de ràdio que provenen 
dels astres, i estudiar així 
les seves característiques. Es 
preveu que el projecte Alma 
ajudi a saber com neixen les 
galàxies, les estrelles i els 
planetes, un procés que els 
científics encara no conei-
xen del tot perquè exigeixen 
mesuraments molt precisos. 
El fet que s’hagi escollit el 
desert d’Atacama, amb un 
clima molt sec, és perquè el 
vapor d’aigua de l’atmosfera 
creï la mínima interferència 
a les observacions.

Imatge virtual de l’observatori del projecte Alma, a XilePere Planesas

Especialista en 
les galàxies, que 
ha treballat a 
Espanya i els 
Estats Units

Tona

El 9 NOU

Pere Planesas va estudi-
ar ciències físiques a la 
Universitat de Barcelona, 
i l’any 1981 va entrar a 
l’observatori de Yebes 
(Guadalajara), ja amb la 
tasca de posar a punt un 
radiotelescopi. Després 
d’acabar la tesi doctoral, es 
va especialitzar en l’estudi 
de les galàxies i en radi-
ointerferometria d’alta 
freqüència a l’Institut de 
Tecnologia de Califòrnia. 
Després va tornar a Euro-
pa, on va entrar a l’Ob-
servatorio Astronómico 
Nacional. Aquí ha liderat, 
durant els últims sis anys, 
un grup d’enginyers i 
astrònoms que ha treballat 
en l’Hifi, un complex ins-
trument radioastronòmic 
que s’enviarà a l’espai 
aquest estiu. 

Acabada aquesta tasca, 
Planesas ha acceptat l’en-
càrrec d’anar a Xile, que li 
ha arribat des de l’Orga-
nització Europea per a la 
Investigació Astronòmica 
a l’Hemisferi Austral. 
L’Estat espanyol va entrar 
a formar-ne part tot just fa 
un any. 

Hi haurà el 
conjunt més gran 
del món d’antenes 
d’alta precisió


