
El paleontòleg
Salvador Moyà, a
la Biblioteca de
Piera dijous

Aquest divendres, a 2/4 de 8
de la tarda, el paleontòleg Sal-
vador Moyà serà a la Bibliote-
ca de Piera per oferir la xerra-
da «Moments claus de l’evolu-
ció humana».

Moyà és el director de les ex-
cavacions al barranc de Can
Vila, al terme municipal dels
Hostalets de Pierola, on el
2002 s’hi va localitzar el crani
d’un antropomorf del miocè
mitjà, de 13 milions d’anys.
L’estudi de la troballa ha signi-
ficat el descobriment d’un nou
gènere, Pierolapithecus catala-
nicus, més conegut per Pau.
Moyà, investigador també de
l’Institut de Paleontologia
Crusafort de Sabadell, oferirà
un recorregut de 13 milions
d’anys començant des d’en
Pau i arribant fins a la prehistò-
ria del Vallès, tot seguint el fil
cronològic de l’evolució d’an-
tropoide a humà.

Un total de 13.569 espectadors
d’infantil, primària, secundària,
batxillerat i cicles formatius de
l’Anoia participaran en el progra-
ma de teatre, música i dansa
«Anem al teatre», impulsat per la
Diputació de Barcelona i els ajun-
taments. En concret, es represen-
taran 67 espectacles i es faran 9
sessions de debat sobre la funció
del teatre en l’educació. El curs
passat van ser 11.942 els especta-
dors que van participar en el cicle,
la qual cosa es tradueix en 7.923
alumnes, ja que els estudiants po-
den participar de fins a tres repre-
sentacions. De fet, aquesta dada
correspon a gairebé el 50 % del
cens escolar a la comarca, amb
una participació de més del 80 %
dels centres docents i del 95 % de
municipis anoiencs. Dels alumnes
participants, el 61,3 % han assistit
a un espectacle, el 25,2 % a dos i el
13,5 % a tres.

Des que l’any 1996 4.243 espec-
tadors van participar en el cicle
«Anem al teatre», la xifra s’ha gai-
rebé triplicat. El 1997 hi van par-
ticipar 7.921 espectadors i el 1998,
9.284. No va ser fins al curs 2004
que el nombre va superar els

10.000, i va assolir els 10.028 es-
pectadors. El curs 2007-2008 la xi-
fra ha fregat gairebé els 12.000 es-
pectadors. 

La regidora d’Educació de l’A-
juntament d’Igualada, Montser-
rat Mateu, va explicar ahir que es-

tan «satisfets» de l’increment
d’espectadors i va destacar que
s’està arribant a la franja d’ense-
nyament secundari i batxillerat,
un sector en què fins ara «era difí-
cil entrar». «Estem recollint els
fruits de dotze anys de bona feina»,
va dir Mateu, que també ha desta-
cat el bon comportament dels
alumnes en el teatre i el costum
que agafen en anar-hi de petits. 

Per la seva banda, la regidora de
Cultura, Maria Enrich, va expli-
car que la ciutat té un «terreny
abonat» en el sector del teatre,
amb nombrosos cicles i fires i que,
a més, disposa de mitja dotzena
de companyies teatrals impor-
tants. 

La major quantitat d’especta-
dors d’aquesta edició del progra-
ma «Anem al teatre» de l’Anoia
prové d’Igualada (en concret
3.919), Piera (1.955 espectadors),
Masquefa (1.871) i Vilanova del
Camí (1.660), entre altres pobla-
cions de la comarca.
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El cicle «Anem al teatre» tindrà més
espectadors que mai a l’edició d’enguany
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Maria Enrich i Montserrat Mateu van presentar l’«Anem al teatre»
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CRÍTICA / Francesc Vilaprinyó
Música / Xalupa

Tristesa que conforta

Dissabte, 22 de novembre, Espai Cívic Centre

Va dir poc després de co-
mençar la vocalista de
Xalupa, Sílvia Pérez

Cruz, que les cançons que ofe-
ria la formació en l’acte de la
Faust ’08, dissabte passat al
vespre, serien dramàtiques. Va
afegir que era un tret intrínsec
de les cançons tradicionals ca-
talanes.

Bé, però des de la tristesa, del
desamor, de la pèrdua, la músi-
ca que teixien la densa guitar-
ra de Chiara Gianni i el pulcre
violí de Lise Bause —vestint la
veu de Pérez Cruz—, Xalupa
va aconseguir un impacte in-
usual en el públic. Van arren-
car amb una estremidora «La
dama d’Aragó», en què la can-
tant ja va augurar la seva capa-
citat per suggerir calidesa, mal-
grat també saber impregnar de

dolor i dramatisme la cançó.
La riquesa i l’habilitat musical
de les intèrprets tenia el con-
trapunt de l’austeritat de l’es-
cena; la veu nua de Sílvia Pérez
Cruz passava amb molta credi-
bilitat de l’alegria al plany, tal
com requeria el repertori.

Xalupa va completar un con-
cert impol·lut, en què es van re-
produir cançons de casa nostra
amb una sensibilitat molt agra-
ïda, sense que el bagatge eclèc-
tic de les seves components
desmillorés les peces; al con-
trari, les dotava de més força i
consistència. Tant Pérez Cruz
com Bause formen part del fla-
menc íntim de Las Migas;
Gianni deixa entreveure tam-
bé la seva habilitat amb el baix.
I amb tot, mai les cançons ha-
vien sonat tant de casa nostra.


