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UN ESPAI PER OBRIR PORTES El convent de Sant Francesc de Santpedor, reconvertit en auditori ara fa dos anys, acollirà aquesta primavera un
cicle d’arts escèniques, obert a totes les disciplines, que pretén donar un cop de mà als nous artistes i companyies perquè donin a conèixer els seus
projectes. Sota el nom de Convent, el cicle oferirà set propostes en les properes nou setmanes. A l’octubre n’hi haurà una nova edició. 
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El convent de Sant Francesc de
Santpedor, reconvertit en audito-
ri fa dos anys, es va estrenar ahir
com a escenari fix perquè artistes
i companyies que comencen do-
nin a conèixer els seus nous pro-
jectes. Ahir va ser el torn de la com-
panyia de la Catalunya Central
Balla’M Ci i, durant les properes
nou setmanes, s’hi representaran
set espectacles més.  

El primer cicle d’arts escèni-
ques que acollirà l’espai ha estat
batejat com Convent. Ahir, abans
que les alumnes de Balla’M Ci
encetessin el cicle de representa-
cions, la regidora de Cultura de l’A-
juntament de Santpedor, Maribel
Jódar, va presentar el projecte.
«Neix per donar embranzida a les
companyies noves que volen do-
nar a conèixer els seus especta-
cles», va destacar, i la va definir d’i-
niciativa «que vol convertir l’espai
en un equipament cultural de re-

ferència». Des que el convent va ser
reconvertit en auditori, ara fa dos
anys, havia acollit exclusivament
espectacles d’entitats locals.  

El cicle Convent es dividirà en
dues temporades: una aquesta
primavera (des d’ahir fins al 17 de
maig) i una segona (entre octubre
i principi de desembre), amb el
cartell encara per tancar. El con-
sistori cedirà gratuïtament l’espai
i la recaptació de les entrades dels
espectacles aniran en benefici de
les companyies i artistes. 

A més a més, un conveni signat
entre l’Ajuntament de Santpedor i
els responsables del Centre de
producció i Residència d’Artistes
Cal Gras permetrà que l’antic con-
vent de Sant Francesc es nodreixi
també amb la representació d’al-
gunes de les propostes del projecte
Testimoni Escènic. Per exemple, la
propera representació, que es durà
a terme diumenge vinent i serà a
càrrec de la Companyia A Tempo,

prèviament va fer l’estada a Cal
Gras.  Així, Convent se sumarà a la
xarxa d’equipaments d’Avinyó, Ca-
brianes, Sallent, Sant Joan de Vi-
latorrada, que, juntament amb el
teatre Kursaal de Manresa, inclo-
uen algunes de les propostes en la
seva programació.

Ahir, unes 200 persones van
assistir al primer dels espectacles
que s’han programat.  Va ser a càr-
rec de les alumnes de  Balla’M Ci,
que van delectar el públic assistent
amb la representació d’extractes de
ballet clàssic de repertori El Tren-
canous. 
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De convent de
frares franciscans
a trampolí per 
a artistes i
companyies

L’Ajuntament de Santpedor va presentar
ahir el primer cicle d’arts escèniques que
acollirà l’auditori del convent de Sant Francesc  



El primer dels espectacles del cicle va ser de ballet clàssic i va ser a càrrec de la companyia Balla’M Ci
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Cia A Tempo.
 Les cartes portugueses
 23 de març, 19 h (8 euros)
Coral de cambra de cants
harmònics.
 Muom.
 4 d’abril, 20.30 h (10 euros)
Cia Bratislava. 
 La gran duquessa de Gerolstein 
 6 d’abril, 12 h (5 euros)
The yoga music project. 
 The yoga music project
 25 d’abril, 20.30 h (7 euros)
Cia Le petit ecurier. 
 Quartet de cordes Le petite écurie
 27 d’abril, 19 h (8 euros)
Ravid Goldschmidt.
 Concert de hang.
 4 de maig, 19 h (8 euros)
Alumnes de teatre Lokal de la Vila
 Tastets de teatre
 17 de maig, 20 h (gratuït)

LA PROGRAMACIÓ

PALAU DE LA MÚSICA/MONIKA RITTERSHAUS

El tenor Werner Güra (a l’esquerra de
la imatge), un dels liederistes més
aclamats arreu, es presenta al Palau de
la Música Catalana, demà (20.30 h), al
costat del seu inseparable pianista,
Christoph Berner. Després d’haver
treballat amb mestres com Claudio
Abbado, Riccardo Chailly, René Jacobs,
Philippe Herreweghe, entre d’altres,
oferirà una selecció de dotze lieder de
Franz Schubert, juntament amb el
Dichterliebe de Robert Schumann.



El reputat liederista i tenor
Werner Güra actua demà al
Palau de la Música Catalana

Una part de l’equip de rodatge de la sèrie dels migdies de TV3, La Rie-
ra, es desplaçarà avui al Bages per rodar un parell d’escenes a Cabria-
nes i unes quantes més a l’Aeroclub del Bages, al terme municipal de Sa-
llent, on els instructors del camp de vol prendran part en la filmació. En-
tre els actors que participaran en el rodatge bagenc hi ha la Consol, per-
sonatge que interpreta la veterana actriu Montserrat Carulla. Amb una
idea original i direcció argumental de David Plana, La Riera es va co-
mençar a emetre el gener del 2010 i es preveu que acabi aquest juliol,
en la seva cinquena temporada, superant els 900 episodis. L’equip de ro-
datge s’instal·larà al Centru de Cabrianes. La intenció és que la filma-
ció duri tot el matí i s’acabi al migdia. Avui, la sèrie emetrà el capítol 861.
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Cabrianes i l’Aeroclub del Bages acullen
avui el rodatge de la sèrie «La Riera»

TELEVISIÓ

La presentació del projecte, ahir a les portes de l’equipament
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