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GALERIA SOCIETAT

EL BATEC DEL CARRER

«Estic molt orgullosa de vosal-
tres», els va dir l’actriu Àngels Bas-
sas abans de saludar al final de la
darrera de les tres funcions del
musical A little touch of sin. Una nit
a Broadway, que s’han representat
al Casal del Poble de Callús. Bassas
ha estat directora escènica del pri-
mer taller de teatre musical orga-
nitzat per l’escola municipal de
música, en el qual han participat
una vintena de persones, la majo-
ria de Callús, però també de Navàs,
Berga, Súria i Manresa. Els alumnes
van treballar des del novembre
per presentar un espectacle amb
setze números de diversos musicals
relligats amb un guió propi, signat
per Joaquim Piqué (també res-
ponsable de la direcció musical) i
Josep Maria Ginestà (del Grup de
Teatre de Callús). Els van acompa-
nyar en directe Carme Botifoll al
piano i Xavier Bargués a les per-
cussions. Si Bassas, professora con-
vidada del taller, com l’actor Joan
Crosas, la coreògrafa Anna Arboix
i les foniatres Marta Jordana i Cori
Casanovas, va lloar l’evolució dels
alumnes, el públic també va dis-
pensar-los una acollida engresca-
dora. Més de 500 persones es van
deixar seduir per en Rod, un per-
sonatge d’Avenue Q apassionat
pels musicals, que propicia un viat-
ge, cantat en anglès i traduït amb
subtítols, des del regne d’Artur a
Spamalot a l’Anglaterra victoriana
de Jekyll & Hyde i My fair lady,
passant per l’Amèrica colonial de
Little women o l’ambient decadent
de Chicago, fins a culminar a la
França revolucionària de Les Mi-
sérables. Per al final es van reservar
les cames alçades d’A chorus line.

P. M. | CALLÚS Callús aplaudeix l’espectacle creat
en el primer taller de teatre musical

Més de 500 persones van assistir a les tres representacions del muntatge «A little touch of sin»

L’actriu Àngels Bassas saluda amb els actors, al fina de la darrera de les tres representacions

ARXIU PARTICULAR

Una escena del muntatge que viatja per musicals com «My Fair Lady», «Chicago» i «Les Misérables»

Antoni Sala Sala
Morí, cristianament, el dia 17 de juliol, als 72 anys.

A. C. S.

La seva esposa, Amàlia Margó Selga; fills, Adriana i Francesc,
Ernest i Alba, Íngrid i David, Olga i Robert; néts, Llorenç, Marçal
i Lleïr, Montserrat, Martí i Roc, Dina i Lia, Duna, Ona i Aniol;

germana, Conxita; cunyat, Antonio; tieta, Isabel; nebots, cosins i
família tota us agraeixen el vostre record i la vostra pregària.
El funeral tindrà lloc demà, divendres, a les 11 del matí,a

l’església parroquial de Sant Josep (Poble Nou), sortint de les
sales de vetlla de Funerària Fontal Mémora de Manresa,

c. Bruc 17-21.
(per a notes de condol: www.memora.cat)
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FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

CATPRESS

Primer curs en línia de
llengua de signes
catalana
30 persones –la pràctica totalitat dels

inscrits–han finalitzat amb èxit la
primera edició del Curs de llengua de
signes organitzat per la Fundació
Althaia i la Casa Social del Sord de
Manresa i Comarques, que per primera
vegada s’ha fet en línia a Catalunya i
Espanya. Els participants, que han
assolit un bon nivell en l’aprenentatge
d’aquesta llengua, han fet una valoració
positiva d’aquest curs.



INICIATIVA INNOVADORA

Comerciants solidaris
de Guardiola

El col·lectiu de comerciants del Nucli
Antic de Sant Salvador de Guardiola ha
lliurat els productes que ha comprat
amb els diners obtinguts arran de la
venda del Calendari Solidari, 4.200
euros, que va editar el desembre per
incrementar les reserves d’aliments
dels dos bancs que existeixen al
municipi: el Banc d’Aliments de
l’Ajuntament i l’Associació Benèfica
Sant Salvador de Guardiola.



ELS FRUITS DEL CALENDARI DE NADAL

ARXIU PARTICULAR

Els comensals que assisteixin al sopar concert amb l’Orfeó Manre-
sà que tindrà lloc dijous vinent al bell mig del Passeig de Manresa po-
dran gaudir d’un menú degustació pensat especialment per a l’ocasió.
Com a entrant, hi haurà pernil ibèric amb pa de coca i terrina de sal-
mó amb reducció de te verd i caviar. De primer, nyoquis de parmesà
amb xips de poma i consomé de vedella i carpaccio de gambes amb ri-
sotto de marisc. De segon, filet de vedella amb reducció de Porto i niu
de porros amb minestra de fruites i medalló de lluç farcit amb pasta-
nagues baby. I per postres, copa d’illes flotants amb sucre caramel·lit-
zat. Tots els plats es maridaran amb la cervesa Inedit de Damm.

REDACCIÓ | MANRESA

Menú especial de maridatge al sopar-
concert amb l’Orfeó Manresà al Passeig

COMERÇ

FUNERALS

CARME PRUNÉS CANALS
Ha mort a l’edat de 88 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1
del migdia, a la sala Montserrat de
Funerària Fontanova (carrer del
Bruc, 11-13).

MANUEL LÓPEZ PRIETO
Ha mort a l’edat de 89 anys. El

funeral tindrà lloc avui a les 4 de la
tarda a l’Espai Mémora, de Funerà-
ria Fontal (carrer del Bruc, 19-21).

MARÍA DEL MILAGRO
SERRA SUADES
Ha mort a l’edat de 90 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a les capelles de les Germa-
nes Josefines del carrer Magnet.

JOAN SOLÉ RIBERA
Ha mort a l’edat de 85 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
Santa Eulàlia.

MATIAS OLIVA MASSACHS
Ha mort a l’edat de 76 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’oratori del tanatori de
Funerària Anoia.

Tal dia com avui:

–1898: Filipines es proclama inde-
pendent.
-1925: es publica el llibre de Hitler,
Mein Kampf (La meva lluita).
-1928: inauguració del ferrocarril
transpirinenc de Canfranc (Osca).
-1936: el general Emilio Mola de-
creta l’estat de guerra a la ciutat
de Pamplona. S’inicia l’aixecament
militar a la península i la Guerra Ci-
vil Espanyola.
-1940: el general Franco reclama
oficialment Gibraltar.
-1941: Segona Guerra Mundial: les
forces japoneses desembarquen al
sud d’Indoxina.
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