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CULTURES 

El saló de
sessions de

l'ajuntament de
Cardona acollirà
dissabte, a les 8
del vespre, la
presentació del

llibre Cardona (1705-1714). La
resistència a l'interior (Rafael
Dalmau Ed), de l'historiador
navarclí Francesc Serra. L'acte
tindrà l'assistència de l'alcalde de
Cardona, Ferran Estruch, l'editor
Rafael Dalmau, el director del
Museu d'Història de Catalunya,
Agustí Alcoberro, i l'autor de l'obra.
L’estudi és el darrer treball sobre
la guerra de Successió que ha
publicat Serra i explica la història
de la guerra de Successió a la
Catalunya Central entre el 1705 i
el 1714.

Avui, a les 7
de la tarda,

es presentarà a
l’Auditori de la
Plana de l’Om el
llibre La Sèquia de
Manresa. 10
camins a l’entorn
d’un canal

medieval  (Cossetània Edicions) a
càrrec dels seus autors, Josep
Alert i Pol Huguet. També es
donarà a conèixer la nova aplicació
mòbil «Les rutes de la Sèquia»,
que està estretament lligada amb
la nova guia. L’aplicació està
disponible per a Android i iPhone.

El 4 d'abril, a
les 7 de la

tarda, la sala de
socis de l'Ateneu
Igualadí (c/ Sant
Pau, 9) acollirà la
presentació de la

novel·la Eufòria (Proa) del
periodista i escriptor Xavier Bosch.
Ho organitza la llibreria Aqualata.
El llibre tanca la trilogia de l’autor
protagonitzada pel periodista Dani
Santana.





J. ALERT / P. HUGUET
«LA SÈQUIA DE MANRESA. 10 CAMINS A

L’ENTORN D’UN CANAL MEDIEVAL»

FRANCESC SERRA
«CARDONA (1705-1714). LA

RESISTÈNCIA A L’INTERIOR»



XAVIER BOSCH
«EUFÒRIA»

De «sorpresa». Així rebia ahir Es-
teve Soler (1976), dramaturg i crí-
tic de cinema d’aquest diari, la
seva candidatura als premis Max,
els Goya del teatre, com a finalis-
ta a millor autor teatral per la tri-
logia de les ‘Contres’: Contra el pro-
grés, Contra l’amor i Contra la de-
mocràcia. Soler era un dels dotze
dramaturgs candidats en la fase
prèvia d’uns premis que ahir  –Dia
Mundial de Teatre–, van fer públic
els tres finalistes de cadascuna de
les 19 categories. El manresà com-
petirà pel guardó amb l’escriptor
Juan José Millás (1946) per La len-
gua madre i Pere Riera (1974) per
Barcelona. El guanyador es dona-
rà a conèixer el 26 de maig. «Jugar
en la mateixa categoria de Millás

i Pere Riera és per estar content, so-
bretot perquè la trilogia és de tall
minoritari», explicava Soler. De
fet, Barcelona competeix, també,
pels guardons de millor especta-
cle, composició musical (Òscar
Roig), figurinista (Georgina Viño-
lo) i actriu (Emma Vilarasau).

Els 32 muntatges escollits han
estat seleccionats pel dramaturg
Guillermo Heras, el crític Carlos
Gil, la productora Montse Prat
Bruxola, el vicepresident de la Fe-
deració Estatal d’Associacions
d’Empreses de Teatre i Dansa,
Joan Muñoz, i els responsables
de les comissions de Madrid (Yo-
landa García Serrano), Catalunya
(Joan Maria Gual) i de la resta
d’autonomies (Juan Vicente Mar-
tínez Luciano).
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El dramaturg Esteve
Soler és finalista als
premis Max de les
Arts Escèniques
El manresà competirà amb Juan José Millás

i Pere Riera amb la trilogia de les «Contres»


ARXIU/MARTA PICH

El teatre Alegria de Terrassa va estrenar l’abril de l’any passat Contra
l’amor, la tercera obra de la trilogia, en una marató que també va incloure les
dues primeres obres, Contra el progrés i Contra la democràcia. Un format que
també van fer servir a La Seca Espai Brossa de Barcelona i al teatre Kursaal
de Manresa, on es van poder veure els tres muntatges el maig passat.



Una trilogia que es va veure a Manresa

Cineclub Ateneu d’Igualada re-
peteix avui i diumenge doble ses-
sió amb la pel·lícula de David
Trueba Vivir es fácil con los ojos cer-
rados, la gran guanyadora dels
Goya. Després d’estrenar-se el fe-
brer amb els dos passis de La vida
de Adèle, just quan a la capital de
l’Anoia tancava portes el cine Kur-
sal, l’entitat ha decidit tornar a
provar un «experiment» que amb

la cinta francesa va ser tot un èxit:
«va venir molta gent que els di-
vendres no sol assistir-hi. Ens va
sorprendre».

Tot i això, explica Toni Cua-
dras, membre de la junta de l’en-
titat, Cineclub Ateneu no es plan-
teja, com a mínim de moment, ofe-
rir dobles sessions de manera re-
gular: «desvirtuaríem la manera de
fer del Cineclub».  Però tampoc no
tanquen la porta, com van fer
amb La vida de Adèle i aquest
cap de setmana amb Vivir es fácil
con los ojos cerrados, a projectar en
sessió doble aquelles pel·lícules
que «estan a cavall entre els clàs-
sics films de cineclub i els comer-
cials de més qualitat», un terreny

on també hi cabria 12 anys d’es-
clavitud, el film guanyador de
l’Oscar a la millor pel·lícula, que
d’una altra manera no es projec-
tarà a Igualada. De fet, recorda
Cuadras, «els films de Woody Allen
o de Montxo Armendáriz els pro-
jectàvem a cineclub». L’entitat dis-
posa de l’espai (Teatre Municipal
de l’Ateneu) dos cops al mes, els di-
vendres. Cineclub Ateneu, amb
més de tres dècades de vida, té ac-
tualment una trentena de socis
però, sobretot, subratlla Cuadras,
«un públic fidel».

Vivir es fácil con los ojos cerrados
es podrà veure avui (22.30 h) i
diumenge (18 h) a l’Ateneu en
format de 35 mm. 

S. PAZ | MANRESA

Com va fer amb «La vida de
Adèle», l’entitat igualadina
projecta avui i diumenge «Vivir
es fácil con los ojos cerrados»



Cineclub Ateneu repeteix «experiment»
amb una doble sessió del film de Trueba

Javier Cámara en el rodatge
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