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CULTURES 

L’Ajuntament d’Igualada ha pro-
gramat per la festa major dos es-
pectacles al Teatre Municipal l’A-
teneu: Fer riure és un art, amb
Joan Pera; i Els homes són de Mart
i les dones de Venus, amb Jordi Mar-
tínez. Les entrades es posen a la
venda avui. La primera es podrà
veure el dissabte 23 d’agost (20 h)
i les entrades costen 19 i 17 euros.
La segona es representarà el di-
umenge 24 d’agost (21 h) amb
preus de 10, 12 i 15 euros.

Del 18 al 27 de juliol i del 18 al
24 d’agost es podran adquirir les lo-
calitats al Punt de Difusió Cultural
i Turística. Entre el 28 de juliol i el
14 d’agost, es podran comprar a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Fer riure és un art vol celebrar els
50 anys de professió de Joan Pera
amb una masterclass sobre l’art de
fer riure. L’adaptació teatral del
best-seller d’autoajuda de John
Gray és una obra instructiva i, a més
a més, hilarant, interpretada per l’ac-
tor de Kubala, Moreno i Manchón.
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Igualada oferirà
espectacles de
Joan Pera i Jordi
Martínez per la
festa major

Manresa estrenarà enguany un
cicle de música mística i espiritu-
al a l’aire lliure en el marc de les
Festes de Sant Ignasi. El parc de la
Seu acollirà els propers dies 28, 29
i 30 de juliol les tres sessions de
Sons del Camí, que té l’objectiu
d’esdevenir un festival de refe-
rència al país. El seu coordinador,
Albert G. Galbany, ha explicat que
es tracta d’un gènere musical «que
ens ajuda a mirar cap a dins nos-
tre, relaxar-nos, fer fluir els senti-
ments i sentir emocions». «Una
música que, per escoltar-la, primer
cal fer un silenci», ha dit. Els con-
certs s’iniciaran a les 10 de la nit i
seran gratuïts.

El primer concert del cicle lligat
a la figura de sant Ignasi de Loiola
serà a càrrec d’Ànima, un grup
acústic que interpreta música tra-
dicional medieval catalana mes-
clada amb música d’Orient, Tur-
quia i l’Índia. El dia 29 tocarà Spi-
rit Bird, que combina el violí bar-
roc, percussions i guitarra. Per úl-
tim, The Yoga Music Project oferirà

un concert de música clàssica ín-
dia basada en instruments tradi-
cionals com el sitar, el bansuri i la-
taula.

D’altra banda, el 31 de juliol, dia
de Sant Ignasi, la Cova també ofe-
rirà un concert protagonitzat per
la coral de la Universitat Jesuïta de
Manila. En aquest cas, el preu de

l’entrada serà de 10 euros i tindrà
lloc a l’interior del temple, amb un
aforament d’unes 280 persones.

Les Festes de Sant Ignasi tenen
el seu origen el 1622, any de la ca-
nonització del pelegrí i del cente-
nari de la seva estada a Manresa,
el març del 1522. Tradicionalment
han estat organitzades per la Cova

de Sant Ignasi i l’Associació de
Comerciants de Sobrerroca, Plaça
Major, carrer Sant Miquel i voltants,
però aquest any també s’hi ha su-
mat l’Ajuntament amb la voluntat
de reforçar la Manresa Ignasiana,
en vista al projecte Manresa 2022.
Així, també hi haurà visites guiades
a l’entorn ignasià.
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Manresa suma un cicle de música
espiritual a les Festes de Sant Ignasi

Els concerts de «Sons del Camí» se celebraran els dies 28, 29 i 30 de juliol al parc de la Seu

Els organitzadors de les Festes de Sant Ignasi al parc de la Seu, amb la Cova al fons
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