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CULTURES 

AGENDA D’ACTIVITATS

MANRESA
Circ Raluy Avui i diumenge,
a les 12.15 i les 17 h; dijous i
divendres, a les 18.30 h; i dis-
sabte, a les 17 i les 19.30 h, a
la vela instal·lada a la zona
dels Trullols, funcions del nou
espectacle cel circ. Entrades a
la venda a les taquilles del circ,
d’11 a 13 h; i a partir de les 15
h. També a www.raluy.com. 

ESPARREGUERA
La Passió d’Esparreguera
37 escenes repartides en
dues parts de 13 escenes; i 24
escenes. Primera part: vida pú-
blic a de Jesús, de 10.30 a
13h; i segona part, de 15.30 a
18 h. Avui, última representa-
ció al teatre de La Passió. En-
trades: 20 euros. Cal consultar
descomptes. Reserves i venda
de localitats: 93 777 15 87 i
també al Telentrada de Cata-
lunyaCaixa 902 10 12 12 i
www.telentrada.com. 

OLESA DE MONTSERRAT
La Passió L’espectacle és
una tradició almenys des de
1538. Avui, darrera funció de
la temporada, a les 10.15 h, al
teatre de La Passió. Entrades:
20 euros. Menors de fins a 13
anys, gratuït. Reserves a la se-
cretaria de La Passió: 93 778
10 09. Horari: de dilluns a di-
vendres, de 17 a 21 hores.
info@lapassio.cat. També a Te-
lentrada (902 10 12 12).

ABRERA
42a Trobada de Caramelles
Avui, a les 11 h, a diferents

indrets de la vila, actuacions
de grups caramellaires del
Baix Llobregat.

OLESA DE MONTSERRAT
3r Cicle de Jazz Avui, a les
18.30 h, al Casal d’Olesa. con-
cert de Núria Jazz Evening
Trio. Organització: Bloc Juvenil,
departament de joventut.

BALSARENY
«Temps. Què faries si et
quedessin 90 minuts de
vida?» Avui, a les 18 h, a la
sala Sindicat. Representació a
càrrec de Teatre de Guerrilla.
Entrades: 15 euros a taquilla.

ROCAFORT
16è Premi de poesia Josefi-
na Oliveras Avui, a les 12
h, a la sala Carles Cases de Ro-
cafort. Lliurament del premi.

OLIANA
14è Aplec de la Sardana
Avui, a les 12 h i a les 16 h, a
la plaça de la Reguereta. Amb

les cobles Contemporània i
Ciutat  de Solsona. Balls vuit-
cemtistes i concurs de colles
improvisades.

BERGA
Fira de Maig Avui, de 10 a
21 h, obertura del recinte firal.
Exhibicions gimnàstiques, a
l’escenari de la plaça Vilado-
mat: de 10.30 a 12 h, a càrrec
de Tossalet Centre Esportiu
Municipal; i de 12 a 14 h, Gim-
nàs Alter Sport. Dinamització
infantil: salti-park a la zona
d’estands. A les 12 h, al pas-
seig de la Indústria amb avin-
guda del Canal Industrial, exhi-
bicions dels castellers de Ber-
ga. Exhibicions gimnàstiques,
a l’escenari de la plaça Vilado-
mat: de 16 a 18 h, a càrrec de
Centre Esportiu i Estètica Cor-
poral (CEEC); i de 18 a 20 h, a
càrrec de Berga Resort-Gim-
nàs Park. En cas de mal temps,
les exhibicions tindran lloc al
pavelló nou. 23a Trobada de
cotxes d’època de Berga (Clàs-
sics Esportius MG): a les 9 h,
concentració de cotxes al pàr-
quing de les Aubes. A les 12 h,
arribada i exposició dels vehi-
cles a la plaça de Sant Pere.
36è Concurs Infantil Escolar
de Colles Sardanistes, a les 18
h, a la plaça de Sant Pere, amb
la Cobla Pirineu. A les 18 h, al
passeig de la Indústria amb
avinguda del Canal Industrial,
exhibicions dels castellers de
Berga.

ÒDENA
Festa major Avui, a les 9 h,
al parc de la Font, esmorzar
popular i de pubillatge. A les
10.30 h, al parc de la Font, pro-
clamació de l’hereu i pubilla
d’Òdena 2013 i proclamació
dels hereuets i pubiletes d’Ò-
dena i l’Espelt 2013. A les 12
h, al parc de la Font, 42è con-
curs de les colles sardanistes.
De 12 a 14 h, al parc de la
Font, campanya d’implantació
de la recollida d’oli vegetal
usat. De 17 a 19 h, al polies-
portiu Mestre Vila Vell, clínic
25 anys de bàsquet a Òdena.
A les 17 h, al carrer Pare Igna-
si, recollida de la bandera del
ball de Crespelles i cercavila.
Seguidament, al parc de la
Font, ball de Crespelles d’Òde-
na. A les 20.30 h, al parc de la
Font, Porronada: mostra i tast
dels vins, misteles dels vina-
ters i mostra de plats casolans.
A les 21.30 h, al parc de la
Font, fi de festa amb batucada
amb els Batinkat i 13 trons a
càrrec de Mal Llamp.

MANRESA
Dia del soci de l’Associació
de Veïns de Sant Pau
Avui, a les 13 h, al camp de
futbol de Sant Pau, botifarrada
popular.

SANT VICENÇ DE CASTELLET
59è Aplec del Panellet a
Vallhonesta Avui, a Sant
Pere de Vallhonesta. Organit-
zació: Centre Excursionista.

SÚRIA
Festa del barri de Salipota
Avui, a les 9.30 h, cercavila

amb els Grallers del Poble Vell.
A les 11 h, missa en honor de
Sant Josep Obrer, amb la parti-
cipació dels cants de la Coral
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La companyia de pallassos
bagenca Teatre Mòbil va fer el
cim en la celebració del seu
vint-i-cinquè aniversari, el
2010, amb una estada a la Sala
Gran del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) per repre-
sentar el seu espectacle Reprís.
Van aconseguir el 74,94% d’o-
cupació, amb 2.716 especta-
dors. El tercet format per Marc
Fonts, Atilà Puig i Jordi Girabal
torna a actuar a partir d’avui i
fins al 9 de juny al TNC, però
amb una obra que no té res a
veure amb les seves obres des-
tinades al públic infantil.

Els tres bagencs s’aventuren
en el teatre per a adults amb

Llibertat!, obra primerenca i de
les més ben valorades de San-
tiago Rusiñol que, tot i això, no
s’ha posat en escena des de
l’estrena, el 1901. És una his-
tòria sobre la «hipocresia d’un
poble» que es diu tolerant
però en el qual afloren tics
racistes, en paraules del cala-

fí Josep Maria Mestres, que és
qui ha adaptat i dirigeix un text
que  tot i estar ambientat a ini-
cis del segle XX diu molt sobre
«l’ara i l’aquí». 

L’actor de la Seu d’Urgell
Roger Casamajor i Òscar Ka-
poya protagonitzen una obra
que s’endinsa en un poble que
rep amb temor el retorn d’un
indià a qui acompanya un nen
negre. Llibertat!, que es re-
presentarà a la Sala Petita, és,
però, una obra coral amb un
equip d’actors ampli en què hi
ha l’olesà Quimet Pla, Maife Gil
i Jordi Martínez. 

També calia intèrprets per
tocar en una banda i, havent-
los vist en les funcions de fa

tres anys, els responsables del
TNC van pensar en Teatre Mò-
bil. A Llibertat!, Puig, Girabal i
Fonts toquen instruments,
però també fan altres papers:
un fotògraf, el secretari de l’a-
juntament, l’exaltat, menes-
trals, obrers en manifestació...
Els bagencs, als quals va agra-
dar molt la proposta del TNC,
no es coneixien amb Mestres,
«però va veure els vídeos de les
actuacions, vam parlar i ens va
acceptar de molt bon grat», diu
Girabal, que afegeix que «can-
viar d’aires és molt saludable,
coneixes altres maneres de
funcionar, treballes amb actors
de primer ordre... Tot és teatre,
però molt diferent del nostre».

PEPA MAÑÉ/AGÈNCIES | MANRESA

Teatre Mòbil actua en una obra
de Rusiñol produïda pel TNC
Els actors de la companyia bagenca per a públic infantil s’aventuren en el teatre per a

adults dirigits pel calafí Josep Maria Mestres Les funcions de «Llibertat!» s’inicien avui



L’ESPECTACLE

 LLOC: Sala Petita del Teatre
Nacional de Catalunya. 
� DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ: Josep Maria
Mestres. � DIES:  de l’1 de maig al 9
de juny � PREUS: de 15,69 a 31,37
euros. � ADREÇA: Plaça de les Arts, 1.
Barcelona � TELÈFON: 93 306 57 00  

LLIBERTAT!

Entre les 25 creus de Sant
Jordi atorgades ahir per la Ge-
neralitat, hi figuren l’actriu
manresana Asunción Bala-
guer i la Fundació Comissió
Cavalcada dels Reis d’Iguala-
da. Entre les personalitats i
entitats distingides també hi ha
el poeta Narcís Comadira (ahir
doblement guardonat: tam-
bé va rebre un premi Serra
d’Or), l’expert en comunicació
audiovisual Romà Gubern, el
crític d’art Daniel Giralt-Mira-

cle, el periodista Ricard Fer-
nández Deu, l’empresari de
Fluidra Joan Planes... Entre
les entitats, hi ha l’Agrupació
Excursionista de Catalunya,
l’Associació d’Enginyers In-
dustrials i el CN Barceloneta.

Per a la concessió de la Creu
de Sant Jordi a Asunción Ba-
laguer i Golobart (Manresa,
1925) s’ha tingut en compte
«la vitalitat que caracteritza la
seva trajectòria al teatre, el ci-
nema i la televisió».

Pel que fa a la festa dels
Reis a Igualada, té més d’un se-
gle d’història i forma part de la
identitat de la ciutat. Es treba-
lla per ser distingida Patrimo-
ni Cultural Immaterial de la
Humanitat per la Unesco.
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Asunción Balaguer i els Reis d’Igualada
són distingits amb la Creu de Sant Jordi

Patge igualadí enfilat per entregar regals

ARXIU/ABEL GALLARDO

Actuació d’Asunción Balaguer al Kursaal 

ARXIU/MIREIA ARSO

L’actriu manresana és
destacada per la seva
«vitalitat» i la cavalcada té
més d’un segle d’història



Atilà Puig, Jordi Girabal i Marc Fonts (tercer, quart i cinquè per l’esquerra) amb altres actors de l’extens repartiment de «Llibertat!»

DAVID RUANO


