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CULTURES 

AGENDA D’ACTIVITATS

ABRERA
Setembre Musical Dissab-
te, a les 22.30 h, al centre po-
livalent, el cantautor esparre-
guerí Marc Durandeau presen-
tarà el seu disc Pirineus 13.
Entrades: 4,30 euros. Consul-
tar abonaments i descomptes.

AVIÀ
Trobada de Dones Acordio-
nistes i Percussionistes del
Pirineu (Diadona) Dissab-
te, a les 19.30 h, a la plaça de
l’Ateneu, i diumenge, a les
12.30 h, al local social de
Graugés, concerts d’acordió
diatònic amb el repertori habi-
tual de Diadona. Entrada lliure.
Dissabte, a les 22 h, a la plaça
de l’Ateneu, música i ball amb
els grups Berguedana de Fol-
klore Total i Rústiks de Vallce-
bre. Entrada lliure.

CAL ROSAL
El Konvent Dissabte, a les
19 h, homenatge a John Cage:
Conferència sobre No res; In-
terpretació d’Orquestra del
Caos. Diumenge, a les 19 h,
concert de Geeta Pearson,
Miss Q i Mademoiselle Oui Oui.

MANRESA
Teatre Kursaal Dissabte, a
les 21 h, concert de la Camera-
ta Bacassis i la Coral Escriny de
Santpedor. Interpretaran el
Magnificat de John Rutter. En-
trades: 15 euros (12 euros
amb el carnet del Galliner, ma-
jors de 65 anys, menors de 25
i alumnes d’escoles de músi-
ca). A la venda a les taquilles,
al telèfon 93 872 36 36 i al
web www.kursaal.cat. Diu-
menge, a les 18 h, concert La
veu del mar, on Maria del Mar
Bonet canta Joan Vinyoli. En-
trades: 15 euros (12 euros
amb el carnet del Galliner, ma-
jors de 65 anys, menors de 25
i alumnes d’escoles de músi-
ca). A la venda a les taquilles,
al telèfon 93 872 36 36 i al
web www.kursaal.cat.
Veles Summer Club Dis-
sabte, a les 23.55 h, festa
dels 80’s.
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74)
Dissabte, a les 00 h, concert
de Trece (versions). Entrada
gratuïta. 
Trobada de Cantaires d’Ha-
vaneres al Cor de Catalunya
Dissabte, des de les 18 h

fins a mitjanit, al Parc de l’Agu-
lla. Entrada gratuïta. Hi haurà
actuacions de forma ininte-
rrompuda, rom cremat, la parti-
cipació de l’Esbart Manresà i
una havanera de germanor. Si
plou, es cantarà al Museu de la
Tècnica. Ho organitza: Agrupa-
ció Cultural del Bages.

MOIÀ
Recital d’orgue i veu Dis-
sabte, a les 18 h, a l’església
parroquial, concert amb obres
de Millet, Morera, Serrat, Llach,
Raimon i altres, a càrrec de la
soprano Dolors Lozano i l’orga-
nista Pep Serdà.

MONISTROL DE MONTSERRAT
Cicle Racons Dissabte, a
les 20 h, al carrer el Camp, con-
cert de QuiEts. Entrada lliure.

SANT PERE SALAVINERA
Cor Lerània Diumenge,

després de la missa de les 12
h, concert amb un programa
romàntic amb motets de
Bruckner, Mendelssohn i
Brahms i quatre cançons de
Mendelssohn.

BALSARENY
La Parrockia Dissabte, a
les 23.30 h, monòleg de Sen-
doa Garmendia. Entrada lliure

CALAF
«Maria Rosa» Diumenge,
a les 18 h, al Casal, la Compan-
yia Pierrot Teatre presenta l’o-
bra Maria Rosa, d’Àngel Gui-
merà, dins la Mostra de Teatre
Vila de Calaf. Entrades: 8 euros
(no socis, 10 euros).

IGUALADA
«Dones com jo» Dissab-
te, a les 21 h, al Teatre Munici-
pal l’Ateneu, representació de
l’obra de teatre Dones com jo,
de la companyia T de Teatre.
Entrades: 18 euros (15 euros
amb descompte). Venda al
Punt de Difusió Cultural i Tu-
rística d’Igualada (c. Garcia
Fossas, 2), avui de 19 a 21 h, i
demà, d’11 a 14 h. També, a
www.ticketea.com. 

MANRESA
«Una mort premeditada»
Dissabte, a les 20 h, a la Lli-
breria Papasseit, lectura dra-
matitzada de l’adaptació feta
per Lluís Tuneu d’Una mort
premeditada, amb el grup tea-
tral El Retaule. Entrada lliure.

MOIÀ
«Ven con nosotros ven Wi-
llie Fox» Diumenge, a les
18 h, a l’Esplai, a càrrec de l’Es-
plai de Santpedor.

NAVARCLES
«Hairspray» Dissabte i
diumenge, a les 18 h, al Tea-
tre-Auditori Agustí Soler i Mas,
representacions de l’obra
Hairspray, a càrrec de Manresa
Teatre Musical. Preu: 15 euros.
En la funció del diumenge, els
subscriptors de Regió7 tin-
dran un descompte de 2 euros.

LA SEU D’URGELL
«Car Wash» Dissabte i
diumenge, a les 21.30 h, al
Rentador El Dofí, la companyia
Estripagecs Teatre estrena l’a-
daptació de Car Wash, una co-
mèdia de Marc Rosich. Direcció
d’Hèctor Mas i repartiment for-
mat per Horaci Botella, Teresa
Caminal, Isabel Espinosa, Ana
del Rio, Jonathan Jiménez i
Olalla Losada. Entrades: 10 eu-
ros. Venda a les Oficines de
Turisme del Consell Comarcal,
de l’Espai Ermengol i una hora
abans a taquilla.

SOLSONA
«L’inspector» Diumenge,
a les 19 h, al Teatre Comarcal
de Solsona. La comèdia de Ni-
kolai Gógol és a càrrec de La-
cetània Teatre. Entrades: 12
euros; i 10 euros per a socis i
menors de 16 anys.

COLLBATÓ
Homenatge a Amadeu Vi-

ves Dissabte. 11 h, a l’es-
glésia de Sant Corneli, concert
de l’Orfeó Català. 12 h, al ce-
mentiri municipal, homenatge
a Amadeu Vives. 19 h, al Casal
de Cultura, inauguració de l’ex-
posició Amadeu Vives XXX.
21 h, representació de l’opere-
ta Bohemios, d’Amadeu Vives,
en versió teatral, a El Casinet.
Diumenge. Exposició d’Ama-
deu Vives oberta d’11 a 14 h.
19 h, representació de l’opere-
ta Bohemios, d’Amadeu Vives,
en versió teatral, a El Casinet. 

BALSARENY
«Bambi, una vida al bosc»
Diumenge, a les 17.30 h, a

la Sala Sindicat, representació
de l’espectacle de teatre musi-
cal Bambi, una vida al bosc, de
la Cia. El Replà Produccions. 

MANRESA
«Hansel i Gretel» Dissab-
te, a les 17.30 h, al Teatre
Conservatori, inici de la tempo-
rada d’Imagina’t, amb el mun-
tatge de La Roda Produccions.
Entrades: 8 euros (6 euros per
als socis i 2 acompanyants).
Venda al Kursaal, 93 872 36
36 i www.kursaal.cat.

MARTORELL
1a Mostra d’Anime Al Mu-
xart, Espai d'Art i Creació Con-
temporanis. Dissabte, projec-
ció de les pel·lícules Nicky
aprendiz de bruja (18 h), .de
103 minuts i recomanada a
tots els públics; i Recuerdos
del ayer (20.30 h), de 120 mi-
nuts i per a majors de 13 anys. 
Diumenge, projecció de les
pel·lícules Ponyo en el acanti-
lado (12 h), de 100 minuts i
per a tots els públics; La tum-
ba de las luciérnagas (18.30 h)
de 93 minuts i a partir de 13
anys. Preus: 1 euros (menors
de 12 anys); 2 euros (la resta).
Venda d'entrades anticipades
a la Teteria Mura (c. Francesc
Santacana 28).

L’AMETLLA DE MEROLA
Festa Major Dissabte. 7 h,
concurs de pesca (lliurament
de premis, a les 12 h). 11 h,
gimcana infantil. En acabar, a
la plaça del Teatre, guerra d’ai-
gua Ametlla City vs Ametlla
Atlètic. 17 h, a la plaça de l’Es-
glésia, taller per aprendre a fer
castells (per a totes les edats),
a càrrec de la Colla castellera
de Berga. 19 h, a la plaça de
l’Església, espectacle infantil
Marcel Sol, de Marcel Gros. 22
h, al Teatre Esplai, el grup es-
cènic Esplai representarà l’o-
bra Rumors ... 00.30 h, al camp
de bàsquet, concert de rock
amb Autopus i fi de festa amb
Tumbaos. Gratuït. Diumenge.
10.15 h, cercavila dels nans,
Cascavells i Gegants de l’A-
metlla de Merola, amb l’Or-
questra Pirineu. 12 h, a la pla-
ça de l’Església, traca valencia-
na, ball de cascavells, ball de
nans, ball de gegants i audició
de tres sardanes amb la Cobla

Pirineu. 18 h, a la plaça de l’Es-
glésia, ball amb Duet Andreu.
23 h, al cafè, Gemini Sons. Di-
lluns. 12.30 h, a la placeta del
carrer Sant Jaume, concert-
vermut amb Aquell Parell: Jordi
Martínez (guitarra) i David Sais
(veu i guitarra). 17.30 h, a la
plaça de l’Església, ball amb
Jordi Bruch.

AVINYÓ
Festa Major Dissabte. 49è
Concurs de Pintura Ràpida i
20è Concurs de Dibuix Infantil,
per tot el municipi. Durant el
matí i la tarda, partits i presen-
tació dels equips de futbol
base. 16 h, a la Font de la Ro-
virassa, tir al plat. 16.30 h,
Gimcana popular amb sortida
a la plaça Major. 18.30 h, audi-
ció de sardanes amb la Cobla
Vila d’Olesa, a la plaça Major. A
la mitja part, pregó. 21 h, so-
par popular a l’Ateneu. 22.30
h, representació de l’obra de
teatre Rumors, al local Cata-
lunya amb el grup de teatre lo-
cal. 22.30 h, ball amb el duet
Alma i el grup Band’Festa i dis-
comòbil, al pavelló municipal
d’esports. 23 h, Kintu a la fres-
cu i PD La Teia, a l’Ateneu. Diu-
menge. De 9 a 14 h, trobada
de cotxes clàssics, al Passeig.
10 h, torneig de partides ràpi-
des d’escacs, a l’edifici d’enti-
tats. Durant el matí, partits de
futbol base. 11 h, missa canta-
da pels cantaires d’Avinyó. 12
h, ballada de gegants i cap-
grossos, amb l’acompanya-
ment dels grallers, a la plaça
Major. 12.30 h, tradidansa,
amb l’Esbart Manresà, a la pla-
ça Major. 17 h, partit de futbol
Avinyó-Balenyà. 17 h, sarda-
nes amb l’Orquestra Selvata-
na, a la plaça Major. 17 h, joc
de rol per Avinyó, a l’Ateneu.
18 h, animació infantil amb
Xip Xap Teatre i l’espectacle
Que peti la plaça, a la plaça
Major. 19 h, concert amb l’Or-
questra Selvatana. 22.30 h, al
local Catalunya, representació
de l’obra de teatre Rumors,
amb el grup de teatre local. 23
h, ball amb l’Orquestra Selva-
tana, al pavelló municipal d’es-
ports. 23 h, festa amb PD L’In-
Cívic, l’Ateneu. Dilluns. 11 h,
partit de futbol de solters con-
tra casats. 12 h, ball-vermut
amb el grup Montse & Joe
Transfer, al Passeig. 16 h,
cafè-concert amb el grup
Montse & Joe Transfer, al Pas-
seig. 17 h, documental 5 Cà-
meres Trencades, a l’Ateneu.
18 h, espectacle de circ Xari-
bari Blues amb el grup Circo
Los, a la plaça Major. 19 h, mú-
sica tradicional amb les Siso-
nes, acompanyada de balls di-
rigits per Pablo Aguilera, al da-
rrera de l’Església. 23 h, ball de
confeti amb el duet Pep i Ma.
José i el grup Zapping i Disco-
mòbil, al pavelló municipal
d’esports.

BERGA
Fira de Santa Tecla Dis-
sabte. 10 h, al passeig de la
Indústria, obertura de la fira. 
De 12 a 14 h, a l’espai de
showcooking , activitat gastro-
nòmica: Tasta’m. 16.30 h, a la
carpa del món rural, Trobada
d’acordions. Tot seguit, ball. 17
h, a l’espai de showcooking,
activitat gastronòmica: taller
de pizzes per a nens. 19 h, a
l’espai de showcooking, taller
de gintònics. Diumenge. 10 h,

al passeig de la Indústria,
obertura de la fira. 10 h, al
passeig de la Indústria, Mercat
del vehicle d’ocasió. De 10 a
14 h, a la plaça Viladomat, Tro-
bada de plaques de cava de
Bagà i de Berga. De 9 a 13 h, a
la plaça Viladomat. Trobada de
puntaires. De 12 a 14 h, a l’es-
pai de showcooking, activitat
gastronòmica: Tasta’m. 17 h, a
l’espai de showcooking, activi-
tat gastronòmica: taller de pa
de blat forment. 18 h, a la car-
pa del món rural, classes de
ball i exhibició de country a cà-
rrec de Granger’s Berguedà.
19 h, a l’espai dels ramaders,
tast de vedella del Berguedà a
càrrec d’Asadores Gauchos (a
l’estil uruguaià).

CABRIANES
Festa Major Dissabte. 12
h, torneig de volei xarxa. 14 h,
arrossada popular. 17 h, infla-
bles, atraccions i festa de l’es-
puma. 19.30 h, Quintu a la
fresca. 22.30 h, espectacle
Bufonant, amb Toni Albà. En-
trades: 13 euros (10 euros).
Venda anticipada a Ca La Iaia.
Diumenge. 12 h, espectacle
infantil amb De Parranda. 18 h,
sardanes amb La Principal de
Berga. 20 h, concert amb la
Coral de Cabrianes. 22 h, con-
cert amb The River Troupe
Gospel. Dilluns. 17 h, partit de
futbol, xocolatada i infable in-
fantil. 22 h, ball de gala amb
Geordy Brook. Entrada: 2 eu-
ros (inclou consumició).

CARDONA
Festa Major Diumenge.
17 h, festival còmic taurí a be-
nefici de la Residència Sant
Jaume de gent gran.
Aplec Dissabte. 10.30 h, a
la plaça de la Fira, Aplec infan-
til (xocolatada i jocs). 12 h, a la
plaça del Mercat, Aplec infantil
(espectacle de titelles). 14 h, a
la plaça del Mercat, arrossada
popular. 17 h, a la plaça de la
Fira, Mostra de cultura popular
a càrrec dels Geganters i Gra-
llers de Cardona. Jornada cas-
tellera amb les colles Salats de
Súria, Sagals d’Osona i Caste-
llers d’Altafulla. 19.30 h, recre-
ació L’últim correu català (veu-
re l’apartat del Tricentenari).
20.15 h, a la plaça del Mercat i
la col·legiata de Sant Vicenç,
recreació històrica Viure lliures
o morirem. En acabar, interpre-
tació cantada de la Marxa del
18 de setembre i baixada de
torxes pel casc antic. Venda
d’entrades anticipades nume-
rades a http://entrades.cardo-
naturisme.cat. 22.30 h, a la
plaça del Mercat, performance
de La Mandraga. 23 h, a la pla-
ça del Mercat, concert amb Es-
tel Roig, Brams i Insershow.
Diumenge. 8.30 h, portal de
Sant Miquel, Ruta Bandera Ne-
gra, passejada literària pels es-
cenaris de la novel·la Bandera
Negra, de Jordi Santasusagna.
Durada: 2 hores.

CASTELLNOU DE BAGES
Festa de la Verema Diu-
menge, a partir de les 7 h. To-
thom és convidat a tallar el raï-
ma. Per reservar cabàs, tisores
i dinar, cal trucar al 938 320
249 i 649 98 12 15.

FONOLLET
Festa Major Diumenge, a
les 8 h, caminada-pedalada
amb sortida a Sant Sadurní.
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Música

PULMONS
Direcció: Marilia Samper. Autoria: Duncan Macmillan. In-

tèrprets: Carlota Olcina i Pau Roca. Dijous, 18 de setembre
del 2014. Teatre Kursaal (sala Petita) de Manresa.

niciat el curs escolar i represa la quotidia-
nitat postvacacional, la sala Petita del
Kursaal va encetar dijous la temporada

amb una perla teatral de la temporada passada. Pul-
monsva aplegar un nombrós públic al pati de bu-
taques de la platea manresana.

Pulmonspresenta la història d’una parella que
simplement es planteja un tema: tenir un fill.
Després d’anys de convivència, una relació sòlida,
arriba el moment d’abandonar l’eterna adolescèn-
cia i madurar, deixar empremta i petjada en
aquest món, fer perdurar el llegat. I la descendència,
la procreació, obre un versàtil i heterogeni ventall
existencial davant la parella; de compromís i for-
tes conviccions, el plantejament de la paternitat fa
viure en directe a l’espectador l’evolució dels dos
personatges, la seva relació, els seus sentiments, les
seves pors, els seus secrets més ocults. A un ritme
trepidant, sense concessions, àgil i frenètic, Pul-
mons es mostra com un senzill, sofisticat i acces-
sible joc dialèctic escènic que abasta les dife-
rents cares i facetes de la parella i el punt àlgid i
transcendent de la seva relació.

L’obra gaudeix d’una amalgama d’elements i te-
màtiques ben combinades, evolucionant en cro-
matismes, la història creix, muda de temàtica, de
focus d’atenció, gira sobre si mateixa per abastar
la infinitat de preguntes i temes que poden sorgir
davant de qualsevol aspecte a afrontar al llarg de
la vida. Però el títol esdevé indicatiu de l’hipotètic
secret per viure amb la intensitat dels dos perso-
natges: respirar, pautar els precipicis on es poden
abocar, esdevenir recer... La història es construeix
en un espai petit però idoni i ben resolt i sense cap
mena de dubte els dos actors són còmplices, ac-
tius implicats en la història, que a vegades pot gi-
rar amb excessiva rapidesa i confondre l’atent es-
pectador. Però certament, el treball conjunt a
Pulmons el converteix en un bon inici de tempo-
rada. Malgrat que és una repesca del curs anterior,
és una repesca encertada.

I



EL DILEMA DE
TENIR UN FILL

Manresa
Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

«Pulmons» va obrir el curs a la petita
del Kursaal exhibint les virtuts que l’han
convertit en èxit a la cartellera teatral

Pau Roca i Carlota Olcina fan un bon tàndem
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