
La Unió Musical del Bages
(UMB) organitza per primer cop
un cicle de concerts per a bandes
que té com a eix el Llobregat: les
formacions participants tenen en
comú pertànyer a poblacions si-
tuades a prop d’aquest riu. Els
tres concerts se celebraran al tea-
tre Conservatori de Manresa i ani-
ran a càrrec de la Banda de l’Escola
Municipal de Música de Berga;
dels amfitrions, la Banda de la
Unió Musical del Bages, i la Ban-
da de Música del Prat de Llobregat.

L’objectiu, segons Josep Ignasi
Garcia, president sortint i actual
membre de la junta de la UMB, és
donar a conèixer al públic manresà
la feina d’aquests grups amateurs,
formats essencialment per ins-
truments de vent i percussió i con-
cebuts per ser la «base» d’una fu-
tura professionalització dels seus
integrants. Noms com els trom-
petistes Mireia Farrés i Josep An-
toni Casado i el clarinetista Fran-
cesc Navarro van passar, explica
Garcia, per la Banda de la Unió
Musical del Bages. 

La banda manresana, creada ja
fa 18 anys, està formada per una
trentena de músics d’11 a 65 anys,
un tret que caracteritza aquestes
formacions musicals, intergene-
racionals, integrades per músics de
nivells molt diversos: des d’estu-
diants de nivells mitjans i superiors
fins a músics professionals. La
formació manresana la dirigex

Joaquim Piqué, sotsdirector del
Cor de Cambra del Palau de la Mú-
sica Catalana i professor des del
1997 de Conjunt Coral i Tècnica
Vocal a l’Escolania de Montserrat,
de la qual en va ser director entre
el 200 i el 2007. Des de la seva crea-
ció han interpretat el tradicional
concert de Cap d’Any.

El primer concert del cicle l’o-
ferirà la Banda de l’Escola Muni-
cipal de Música de Berga (16 de
març, 19 h), fundada el 1977. Tam-
bé amb una trentena de músics, la
dirigeix des del 2008 Jordi Sabata.
És la més veterana de les tres ban-
des que integren el cicle i la que
està més orientada a la formació de
músics joves. La segona cita serà la
de la banda manresana (20 d’abril,
19 h). El cicle el clourà la més
jove de les tres bandes, la Banda de
Música del Prat, nascuda fa sis
anys i formada per una setantena
de músics. A diferència de la ber-
guedana i de la manresana, la for-
mació del Prat és simfònica i in-
corpora instruments de corda. Ac-
tuaran l’11 de maig i l’hora està
pendent de confirmació.
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La Unió Musical del Bages
promou un cicle de concerts
de bandes del Llobregat
Actuaran les formacions de Berga, Manresa i el Prat de Llobregat

i els tres recitals, al març, abril i maig, es faran al teatre Conservatori 


L’Ateneu Cultural Ca la Samso-
na programa per a demà, dissab-
te (12 h), un recital poètic que, sota
el títol Plantar cara a la vida, ho-
menatjarà l’obra del poeta valen-
cià Vicent Andrés Estellés (1924-
1993), mort fa vint anys. Marc
Sempere Marquet posarà la veu i
Marc Egea interpretarà música
amb viola de roda, live looping,
guimbarda i duduk, a més de ser-
vir-se també de les condicions vo-
cals, a una vetllada de caire íntim
en què els assistents podran es-
coltar alguns poemes primerencs
d’Estellés, amb la vida quotidiana,
la mort i el sexe com a temes cen-
trals. El preu de l’entrada és de 3
euros, 2 euros per als socis.

Vicent Andrés Estellés, nascut a
Burjassot, va ser un poeta i perio-
dista que ha deixat una emprem-
ta profunda en l’imaginari litera-

ri de la llengua catalana. Se’l con-
sidera una de les figures més grans
de la poesia valenciana, així com
el seu gran renovador contempo-
rani, d’ençà del segle XV, l’època en
que van sobresortir Ausiàs March
i Roís de Corella. En la seva prolí-
fica bibliografia es pot remarcar Les
pedres de l’àmfora, que va obtenir
els premis Lletra d’Or (1974) i Crí-
tica Serra d’Or (1975), així com el
poema Coral Romput, musicat
per Ovidi Montllor.  

Ca la Samsona es va posar en
marxa ja fa més d’un any i la poe-
sia sempre ha figurat entre les
prioritats de la seva programació
cultural. El diumenge 10 de març
se celebrarà un altre recital-vermut
que servirà per presentar les tres
primeres plaquetes (publicacions
de petit format) del nou segell de
Granollers Edicions Terrícola. La
trobada tindrà la presència dels
tres autors amb què comença la
seva singladura el projecte, Carles
Hac Mor, Meritxell Nus i Jordi
Valls. Així mateix, també assistiran
a l’acte el poeta manresà Santi
Rufas i els editors Esteve Plantada
i Laia Noguera. 
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La vetllada se celebrarà
demà al migdia amb el
concurs de Marc Sempere i
el músic Marc Egea



Ca la Samsona acull un
recital poètic sobre l’obra
primerenca d’Estellés

Els dos protagonistes del recital que s’escoltarà demà a Ca la Samsona
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La companyia solsonina Lace-
tània farà estada al Teatre del Ra-
val de Barcelona del 7 al 24 de març
per presentar l’obra La Nonna,
un muntatge que va obtenir el
primer lloc a la Mostra de Teatre de

Barcelona celebrada a la tardor. Es-
crita per Roberto Cossa i dirigida
per Aleix Albareda, la peça parla
d’una iaia de més de cent anys que
devora tot el que té al davant i por-
ta la seva família, argentina, al
caos. Estenent el context del cor-
ralito a la crisi econòmica global,
el text esdevé el retrat d’una èpo-
ca i un sainet sobre el món con-
temporani, on no falten ni l’humor
negre ni l’absurd.

El muntatge s’estrenarà el 7 de
març en l’emblemàtic escenari de

la capital catalana i es podrà veu-
re els dijous, divendres i dissabtes
a les 21 h, a més dels diumenges,
a les 18.30 h. Les entrades tenen un
preu de 18 euros (www.teatredel-
raval.com).

Lacetània Teatre va estrenar La
Nonna l’any 2009. En el reparti-
ment de l’espectacle hi figuren els
actors Toni Ramonet, en el paper
del centenari personatge, Francesc
Boix, Marga Torres, Joan Vilar, Jo-
sep Santaeulària, Mari Prat i Ma-
ria Arisa.
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«La Nonna», del 7 al 24 de març al Raval
El grup solsoní Lacetània

va guanyar la Mostra de
Teatre de Barcelona sota la
direcció d’Aleix Albareda



70 entrades gratuïtes per a
estudiants de música

Les entrades es poden adquirir
anticipadament a les taquilles

del Kursaal al preu de 10 euros (telè-
fon i Internet) o al mateix Conserva-
tori, una hora abans del concert, al
preu de 12 euros. Hi ha un abona-
ment per als tres concerts a 24 eu-
ros. S’han reservat 70 localitats gra-
tuïtes per als alumnes de les escoles
de música. Es poden adquirir al Kur-
saal o una hora abans del concert al
Conservatori acreditant la condició
d’alumne



LA CLAU

Miquel Vilalta, vicepresident de la Unió Musical del Bages, Ramon Quirante, actual president de la UMB, i
Josep Ignasi Garcia, membre de la junta de la Unió Musical del Bages i president sortint

S. PAZ

Presentació de treballs, sense enquadernar, 
fins a l’1 d’abril de 2013 a l’Ajuntament 

del Pont de Vilomara i Rocafort

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
del Pont de Vilomara i Rocafort

XVI PREMI DE POESIA
SENYORA JOSEFINA OLIVERAS

(VÍDUA DE GUAÑABENS)

Bases del concurs al telèfon: 
93 831 8811


