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CULTURES 

AVUI ALS ESCENARIS MANRESANS

Le llaman copla, de la compa-
nyia La Barni Teatre, presenta en

format de concert escènic grans
històries fetes cançó, emocions a
flor de pell, quotidianitat inten-
sa. Dins del cicle per a majors de
65 anys, cinc actors cantants i tres
músics ofereixen joies impres-
cindibles de la tradició musical:
La bien pagá, Tatuaje... 
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Cançons de sentiments

El Teatre de l’Aurora d’Igualada
acollirà, per quart any consecutiu,
les propostes d’El Més Petit de
Tots, el festival internacional de-
dicat a les arts escèniques per als
infants, en la franja de 0 a 5 anys.
El certamen ofereix en aquesta
edició onze espectacles, de Cata-
lunya, Espanya, Dinamarca, Bèl-
gica i la Gran Bretanya, que circu-
len simultàniament per vuit teatres
de Catalunya i el País Valencià
fins aquest diumenge.

La novena edició d’aquest fes-
tival portarà aquest cap de setma-
na a Igualada dos espectacles.
D’una banda, la sala independent
presentarà dissabte (12, 17 i
18.30 h) Concert per a nadons,
una producció d’El Canal-Centre
d’Arts Escèniques de Salt/Girona
que ha tingut gran èxit interna-
cional. Els infants de pocs mesos
i de fins a tres anys (edat recoma-
nada) viuen una experiència sen-
sorial i de proximitat a través de la
música, amb vuit músics a escena.
«Aquest és un luxe que molt po-
ques vegades ens podrem per-
metre», explica Laura Ribera, di-
rectora artística del festival.

D’altra banda, diumenge (17 i
18.30 h) la companyia Ultramari-
nos de Lucas, de Castella-La Man-
xa, escenificarà Peixos, proposta
poètica i visual de moviment i joc,
que s’ha adaptat al català per al fes-
tival. Ribera afirma que es tracta
d’una de les companyies «de refe-
rència i amb més prestigi a l’estat».
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El festival El Més Petit de
Tots arriba per quart any al
Teatre de l’Aurora d’Igualada

El certamen internacional dedicat als infants de fins a 5 anys ofereix un
concert per a nadons, dissabte, i l’espectacle poètic «Peixos», diumenge


«Peixos» és un espectacle poètic i visual de moviment i joc

IMATGE PROMOCIONAL

La Mostra Internacional de Ci-
nema de Dones ens porta a Man-
resa, avui, el seu segon títol, Ca-
taluña/Espanya, que serà pre-
sentat per la seva realitzadora,
Isona Passola. Ha plogut molt al
nostre país des que es va estrenar
aquest llargmetratge a les sales,
l’abril del 2009. 

Passola, una productora in-
quieta, va impulsar, en la seva pri-
mera aventura com a directora,
un documental que s’atrevia a in-
dagar en el substrat de l’etern
conflicte entre Catalunya i Espa-
nya. La pel·lícula abordava qües-
tions que, 32 anys després de la
recuperació oficial de la demo-
cràcia, seguien sent incompren-

siblement tabús: una visió críti-
ca de la monarquia, la trampa de
la Constitució, la fal·làcia de la
Transició, el dret d’autodetermi-
nació...  El mosaic testimonial i re-
flexiu que conforma Catalu-
ña/Espanya se sustenta en la
combinació de material d’arxiu i
d’entrevistes a personalitats dis-
pars: el filòsof Xavier Rubert de
Ventós –una de les aportacions
més lúcides–, l’economista Ra-
mon Tremosa, l’historiador Josep
Fontana, el creador Albert Boa-
della... La concepció és molt pro-
pera a un reportatge televisiu –no
és un documental creatiu i for-
malment trencador– i sembla,
inevitablement, un 30 minuts
ampliat. Les limitacions artísti-
ques són evidents, però el seu
contingut esmolat difícilment es
podia haver vist a la petita pan-
talla. L’anàlisi de Passola té un va-
lor pedagògic inqüestionable.
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El país d’Isona Passola
LA PEL·LÍCULA

TÍTOL: «Cataluña/Espanya» 
 LLOC: Auditori de la Plana de l’Om
 HORA: 20 h  PREU: gratuït

L’ESPECTACLE

TÍTOL: «Le llaman copla» 
 LLOC:  Kursaal (Pere III, 35. Manresa)
 HORA: 18 h.  PREU: 15, 12 i 6 euros

«Concert per a nadons» posa vuit músics a escena
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Cotxe de l’Any dels Lectors, tria’l!

*Els vals se sortejaran entre els lectors del Grupo Prensa Ibérica i La Vanguardia

Entra a la pàgina web i participa de manera gratuïta

Vota
i guanya

6 vals*
BOSCH CAR SERVICE
per valor de

per usar en qualsevol 
dels seus més de 600 tallers

200€
PREMIS
COTXE de l’any
dels lectors

mazda6seat leon peugeot 308

renault zoe opel mokka mercedes-benz cla

www.mejorcoche.epi.es

Cotxes escollits com a candidats a la votació final


