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CULTURES 

AVUI ALS ESCENARIS DE LA CATALUNYA CENTRAL

El Gran Teatre del Liceu acolli-
rà per primera vegada la 64a edi-
ció de la Nit de Santa Llúcia- Fes-
ta de les Lletres Catalanes el pro-
per 22 de desembre. Coincidint
amb el Tricentenari, la cerimònia
d’enguany tornarà a la capital ca-
talana, on es van celebrar les 20 pri-
meres edicions. L’any passat, l’es-
cenari va ser el teatre Kursaal de
Manresa, en l’any del centenari del
naixement de l’escriptor Joaquim
Amat-Piniella. 

Com a novetat, durant la vet-
llada s’atorgarà el premi Frederic
Roda de teatre, que se sumarà al
premi Sant Jordi de novel·la, el pre-

mi Carles Riba de poesia i el pre-
mi Mercè Rodoreda de contes i
narracions. La presidenta d'Òm-
nium Cultural, Muriel Casals, va
considerar «una satisfacció anun-
ciar que aquest any, per primera
vegada, es premiarà el teatre ca-
talà». Durant la presentació, Casals
va remarcar que «el nou país pel
qual estem treballant ha de valo-
rar les seves lletres», motiu pel
qual considera que la Nit de San-
ta Llúcia ha d’aplegar «la reivindi-
cació, el reconeixement i el desig
de futur». Segons l’alcalde de Bar-
celona, Xavier Trias, és «un honor
que l'acte se celebri al Gran Teatre
del Liceu».
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El Liceu agafa el relleu del
Kursaal i acollirà per primer
cop la Nit de Santa Llúcia 

El compositor sallentí Carles
Cases serà el protagonista del con-
cert d’aquesta nit del XX Festival
Internacional de Música Clàssica
de Sant Fruitós, que, des del 2001,
se celebra al Mas de Sant Iscle. Ca-
ses al piano actuarà acompanyat
d’Alberto Reguera (violí), Alfred
Cots (violí), Anna Urpina (violí),
Jordi Farrés (guitarra), Miquel Àn-
gel Cordero (contrabaix) i Aleix To-
bias (percussió). 

Per al concert d’avui, Carles Ca-
ses Ensemble interpretarà temes
compostos per al cinema. Autor de
més d’una quarantena de discos i
d’una seixantena de bandes so-
nores, el músic oferirà un repertori
amb un element en comú: tots els
temes que s’escoltaran han re-
creat unes situacions cinemato-
gràfiques on, per l’indret o per
l’època, tot era en blanc i negre. Ho
farà en format cambrístic, amb
instruments de corda i relacio-
nats amb el jazz i la música popu-
lar. Una oportunitat per escoltar un
programa especial d’un composi-
tor eclèctic que, finalment, actua
al festival bagenc.
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Carles Cases Ensemble
porta a Sant Fruitós temes
de cinema en blanc i negre

El compositor sallentí actua aquesta nit al Mas de Sant Iscle en el
tercer concert del Festival Internacional de Música de Sant Fruitós


CONCERT

INTÈRPRET: Carles Cases Ensemble
 LLOC:  Mas de Sant Iscle. Sant Fruitós.
 HORA: 22 h
 PREU: 20 euros 

Carles Cases en primer terme en una actuació del 2011
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El Claustre de l’Escola Pia aco-
llirà avui l’adaptació de l’opereta
còmica Il Matrimonio Segreto,
de Domenico Cimarosa, a càrrec
de la soprano Cristina Koch, del
tenor igualadí Carles Prat, del
baríton German de la Riva, del
baix Pablo Acosta i de la pianis-
ta manresana Viviana Salisi. Amb
aquest concert l’Associació d’A-
mics de l’Òpera d’Igualada posa
el punt final a la temporada. L’o-
pereta s’interpretarà en un format
de concert teatralitzat amb un
narrador. Aquesta òpera bufa en
dos actes es va estrenar el 1792 a
Viena, davant l’emperador Leo-

pold II. Es diu que li va agradar
tant que va fer repetir tota la re-
presentació des del principi, en el
que es coneix com el bis més
llarg de la història (a la imatge,
Carles Prat interpretant Paolino a
Colònia).
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Opereta còmica a Igualada
amb «Il Matrimonio Segreto»

OPERETA

OBRA: Il matrimonio segreto.
 LLOC:  Claustre de l’Escola Pia.
Igualada.  HORA: 22 h
 PREU: de 5 a 8 euros.

Un taller i un espectacle de
circ, Vals, de la companyia de

Moi Jordana tanquen avui L’Ho-
ra del Pati, a la Casa Lluvià. L’obra,
adreçada al públic familiar, es
podrà veure a les 9 del vespre, i, a
les 7 de la tarda, l’Associació de
Circ La Crica oferirà un taller per
a nens i nenes, amb inscripció
prèvia a manresa@coac.cat o al 93
875 18 00.
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Dosis de circ a L’Hora del Pati

TALLER I ESPECTACLE

INTÈRPRETS: Taller a càrrec de La Crica i
espectacle «Vals» amb Moi Jordana. 
 LLOC:  Casa Lluvià. Manresa.  HORA:

taller (19 h), obra (21)  PREU: gratuït

La presidenta en funcions de
l’Orfeó Català i candidata a la re-
elecció, Mariona Carulla, va defi-
nir la decisió del ja excandidat
opositor Pau Duran de retirar la
seva candidatura (ho va fer ahir a
la tarda) com un «acte de covar-
dia». Carulla es va mostrar molt in-
dignada amb l’actitud de Duran al
llarg de la campanya electoral, i el
va titllar «d’irrespectuós» amb la
institució i d’«irresponsable» per
abandonar un dia abans de les
eleccions. La mesa electoral va
confirmar que el procés electoral
continua, i que avui es farà la vo-
tació amb una única candidatura.

ACN | BARCELONA

La candidata
Mariona Carulla
qualifica Pau
Duran de «covard»

Memoria.cat, el portal de webs
de l’Associació Memòria i Història
de Manresa, ha agrupat en un sol
apartat tot els curtmetratges de la
Manresa dels anys 20 i 30, una
trentena que, dividits en tres blocs,
es poden visionar a www.memo-
ria.cat/films. Es tracta de 10 curts
d’abans de la República (amb
imatges de les enramades de les
Escodines, aplecs a Joncadella i al
Suanya, la construcció del teatre
Kursaal, la visita d’Alfons XIII a
Manresa o les impressionants es-
tampes d’una batalla de flors al
Passeig). De 7 films del període de
la República enregistrats pel man-

resà Josep Arola i Romo (fan refe-
rència a episodis com la visita del
President Macià, l’homenatge al
diputat Joan Selves, les festes del
tercer aniversari de la República i
l’ambient de les eleccions del 16 de
febrer del 1936). I 13 curts del
franquisme que  inclouen un film
sobre l’entrada de les tropes fran-
quistes a la ciutat i els 12 repor-
tatges que es conserven del NODO
relacionats amb Manresa, amb
imatges com les visites del general
Franco, l’estada del cardenal Spell-
man a la Cova, l’enterrament de Jo-
sefina Vilaseca, la fira de mostres
del 1969 i la inauguració de la
carretera Manresa-Abrera.
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Memoria.cat agrupa en un
apartat una trentena de curts
de la Manresa dels anys 20 i 30
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