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PEP LIZANDRA I
BERGUEDANA DE FOLKLORE
Avui, a les 22 h. Les sessions de
ball folk que organitza la Bergueda-
na de Folklore Total comencen avui,
divendres, a La General amb la pre-
sència de l’acordionista i dinamitza-
dor Pep Lizandra, que guiarà la vet-
llada i portarà a terme un taller de
balls. Aquestes jornades, que se ce-
lebraran cada darrer divendres de
mes, estan obertes tant a les per-
sones amb ganes de dansar com a
aquells que vulguin gaudir de la
música tradicional, l’àmbit per a la
promoció i recuperació del qual tre-
balla l’entitat amfitriona. La Gene-
ral (Berga). Entrada lliure. 

THE JAZZCARE ALLSTARS
Diumenge, a les 19 h. Set músics
de nivell formen el grup que aquest
diumenge protagonitza la primera
vetllada del cicle musical SonaB
que organitza l’Ajuntament de Bal-
sareny a la Sala Sindicat. Els trom-
petistes Ricard Gili i Josep M. Farràs,
el clarinetista Oriol Romaní, el trom-
bonista Daniel Alonso i el trio Jazz-
care que formen el pianista Alain
Guiu, la contrabaixista Queralt
Camps i el bateria Pau Bombardó
oferiran un concert de jazz que re-
cull l’herència d’aquell art que va
sublimar Louis Armstrong i avui en
dia continua seduint moltes perso-
nes. Sala Sindicat (Balsareny).
Entrades: 7 euros (5 euros per
als socis del SonaB). Venda anti-
cipada a Calçats Clàssic. 

MÉS PROPOSTES

La commemoració dels 75 anys
dels bombardejos de Manresa du-
rant la Guerra Civil Espanyola ar-
riba aquest cap de setmana a un
dels moments més esperats amb
les representacions de l’obra de tea-
tre Subterrànies, que tindran lloc al
refugi antiaeri de la Renaixença. La
companyia Projecte Vaca mostra-
rà a la capital del Bages un espec-
tacle que va obtenir una molt bona
acceptació durant el darrer Festi-
val Grec de Barcelona per les fun-
cions que van tenir lloc al Refugi
307 del barri del Poble Sec.

Subterrànies es fa ressò de l’es-
forç de la rereguarda. Amb els ho-
mes al front, moltes dones van

assumir el protagonisme a les ciu-
tats, i van tenir un paper rellevant
en la resistència davant dels atacs
que arribaven des de l’aire. La
construcció de refugis per protegir
la població es va estendre arreu del
país, essent Manresa una de les
ciutats on se’n van crear.

Els espectadors reviuen de la mà
de les actrius i els músics la quoti-
dianitat d’uns indrets on la ciuta-
dania corria a salvar-se cada cop
que se sentien les alarmes antiaè-
ries. Mamen Conte, Montse Alco-
verro, Itziar Castro i Carme Poll es
fiquen en la pell de les dones que

van contribuir amb el seu treball en
el bon funcionament d’aquest sis-
tema de protecció. Les tasques
d’infermeria o de guarderia, im-
prescindibles per al bon funciona-
ment dels refugis, s’expliquen en
un muntatge per al qual hi ha sei-
xanta places reservades per a ca-

dascuna de les quatre funcions
programades.

Anit encara hi havia algunes
entrades a la venda, tot i que per a
alguna sessió ja estaven exhauri-
des. Dilluns es faran dues fun-
cions més, en aquest cas, però,
adreçades al públic escolar.
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Coratge contra el terror de les bombes
El refugi antiaeri de la Renaixença de Manresa acull aquest cap de setmana quatre funcions de «Subterrànies»

L’ESPECTACLE

Refugi de la Renaixença. c. del Canonge
Montanyà. Manresa. Dies: dissabte, a les 19
i a les 21 h; diumenge, a les 17 i a les 19 h.
Creació i interpretació: Montse Alcoverro,
Itziar Castro, Mamen Conte i Carme Poll. Mú-
sica en directe: Olga Domínguez, Laia Martí,
Carolina Pereira i Ester Umbert. Producció:
Projecte Vaca. Entrades: 12 euros. Venda a
les taquilles del Kursaal, 93 872 36 36 i
www.kursaal.cat.

Subterrànies

Teatre

Les protagonistes de l’espectacle
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El refugi antiaeri de la Renaixença de Manresa

SALVAODR REDÓ

Mercedes GLA Jeep Cherokee
Hyundai i10

Entra a la pàgina web i participa gratuïtament

Cotxe de l’Any 
dels Lectors

Tria’l!
Vota i guanya

6 vals*
BOSCH CAR SERVICE

per usar en qualsevol 
dels seus més de 600 tallers

per valor de

200€

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