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CULTURES 

Breus

La Col·legiata de Sant Vicenç
del castell de Cardona acollirà di-
vendres, a les 7 de la tarda, la fes-
ta d'entrega dels trentens premis
Bages Juvenils de Literatura i els
desens premis Vila de Cardona de
Narrativa Historicollegendària,
convocats per l’Ajuntament de
Cardona i Òmnium Bages. S’han
presentat a concurs més de 200 tre-
balls realitzats per alumnes de di-
verses escoles de la Catalunya
central. L’acte, obert a tothom, tin-
drà l’actuació musical del grup
Amar Mende.
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Els Vila de Cardona i
els Bages Juvenils de
Literatura, divendres

PREMIS

Alumnes de 4t d’ESO de l’Insti-
tut Castellet, de Sant Vicenç, pre-
sentaran avui el seu curtmetratge
a la Filmoteca de Catalunya en el
marc de la vuitena edició de Ci-
nema en curs. La presentació es
farà a la Filmoteca de Catalunya
(de 10 a 13 h i de 14.30 a 16.30 h),
on es reuniran tots els alumnes,
docents i professionals del cinema
que han participat als tallers. Du-
rant els mesos d’abril i maig, alum-
nes d’onze escoles i instituts pú-
blics de Catalunya han rodat els
seus curtmetratges amb l’acom-
panyament de professionals del ci-
nema (realitzadors, guionistes, di-
rectors de fotografia, muntadors,
etc.). Cinema en curs és un pro-
grama pioner a l’estat espanyol.
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Alumnes de 4t d’ESO de
Sant Vicenç mostren el
curt de Cinema en curs

CINEMA

El Teatre Lliure de Montjuïc
acull avui (20.30 h) la celebració del
20è  aniversari de Pallassos Sense
Fronteres, en una gala en què par-
ticiparan artistes de la Catalunya

Central com Pep Callau i Lluís
Rodríguez dels Pepsicolen, Lluís
Pinyot i Gog i Magog. Tots, artistes
que han pres part en les expedi-
cions de l’entitat. No hi faltarà,
evidentment, el seu fundador,

Tortell Poltrona, ni Quico Pi de la
Serra amb la seva banda (Joan
Pau Cumellas i Amadeu Casas), El
Tricicle, Pepe Viyuela, Més Tu-
màcat, Circ Los i  Mabsutim. Seran
90 minuts d’espectacle que re-
passarà la trajectòria de l’organit-
zació.

Gog i Magog, que enguany fa 25
anys, oferirà un fragment del seu
espectacle Àngel de llum, basat,
precisament, en les col·labora-
cions amb Pallassos sense Fron-
teres. El viatge en furgoneta cap a
Bòsnia i Croàcia és la referència
d’aquesta proposta artística quan,
ara fa vint anys, actuaven als camps
de refugiats de l’antiga Iugoslà-
via. L’espectacle Àngel de llum es va
estrenar el gener a Avinyó i com-
bina el teatre de text i el gestual, la
música i les projeccions audiovi-
suals. Gog i Magog ha participat en
diverses expedicions de Pallassos
sense Fronteres (Bòsnia i Croàcia,
Kosovo, Senegal i el Perú).
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Lluís Pinyot, Pepsicolen i
Gog i Magog, en l’aniversari
de Pallassos Sense Fronteres
L’entitat fundada per Tortell Poltrona celebra vint anys amb una gala al

Teatre Lliure de Montjuïc i artistes que han pres part en les expedicions


Maria Casas, de 2n d’ESO de
l’INS de Puig-reig serà a la Final de
Catalunya del Certamen de Lec-
tura en Veu Alta, que se celebrarà
el dia 12 de juny al Teatre Nacional
de Catalunya. Casas va ser l’es-
collida com a guanyadora del ni-
vell de «Corsaris» (1r i 2n d’ESO),
en una semifinal en què el mateix
jurat va reconèixer que el nivell va
ser altíssim.
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Una alumna de Puig-reig
serà a la final del concurs
de lectura en veu alta

LLETRES

ARXIU PERSONAL

El tradicional anunci estiuenc
d’Estrella Damm, que enguany
protagonitza Love of Lesbian, ja ha
estat vist a YouTube més de 289.00
vegades en menys de dos dies
(Estrella Damm #mediterránea-
mente - Love of Lesbian 2013). La
banda que lidera Santi Balmes
no només posa música a l’espot,
amb la cançó inèdita i en anglès
Fantastic shine, sinó que també ex-
erceixen d’actors. L’anunci manté
el caràcter mediterrani i mostra un
grup de persones en una casa de
turisme rural. Hi destaquen ele-
ments com l’elaboració d’una pae-
lla, la cervesa a base de porrons, la
festa a la piscina i l’actuació musi-
cal de Love of Lesbian per posar fi
a la vetllada. 
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Èxit a les xarxes de
l’anunci de Cervesa
Damm i Love of Lesbian

MÚSICA

El contratenor aviànès Xavier
Sabata (1976) oferirà avui al Palau
(20.30 h) un recital que dóna pro-
tagonisme als antiherois de les
òperes que va compondre el com-
positor alemany Georg Friedrich
Händel. A Händel’s Bad Boys, una
estrena a Catalunya, Sabata esta-
rà acompanyat per la prestigiosa
formació orquestral Il Pomo d’O-
ro, dirigida per Riccardo Minasi. 
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Sabata porta avui els
dolents de Händel al
Palau de la Música

MÚSICA

ARXIU/SALVADOR REDÓ

MIREIA ARSO

La Jove Orquestra de la Catalunya Central, la JOCC, sota la direcció de
Gabriel Coll, va cloure el cicle Concert al Mas, que organitza l’Escola Municipal
de Música de Sant Joan. El concert, que va omplir la capella, va iniciar-se amb
una selecció de peces barroques per part dels petits. Els grans presentaven
una versió del Rèquiem de Mozart arranjada per P. Liechtenthal, que es va
dedicar a l’arquitecte i urbanista Quico Mestres, que ha estat molt vinculat al
centre musical i que ha mort als 64 anys a causa d’una malaltia.



La JOCC homenatja Quico Mestres al Mas Sant Joan
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El local de la Verbena de Sant Joan de Vilatorrada va fer el ple diumenge
amb motiu de l’estrena de l’espectacle El viatge imaginari que presentaven
Els Trobadors del Bages. La rondalla, amb vuit instrumentistes (bandúrries,
llaüts i guitarres) i vuit cantaires, va oferir un programa lligat amb l’actuació
de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages i una part teatral a
càrrec de Jordi Pesarrodona i Naiara Lladó. La peça Parado de Valldemossa es
va dedicar a Vicenç Orriols, de l’Esbart Manresa.



Els Trobadors del Bages omplen la Verbena

Entrades a 15 euros i Fila Zero
El preu de les entrades és de
15 euros  i es poden adquirir a

la web del Teatre Lliure (www.tea-
trelliure.com) i a les taquilles del tea-
tre. Hi ha Fila Zero. En 20 anys, Pa-
llassos Sense Fronteres ha fet
10.707 espectacles i 707 expedi-
cions a 98 països. 



LA CLAU

Una escena del muntatge «Àngel de Llum», de Gog i Magog
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