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CULTURES

L’espectacle de cloenda del cicle
Tocats de Lletra se celebra aquest
vespre (20 h) al teatre Conservatori
de Manresa amb una selecció de
poetes que, acompanyats al piano
per Manel Camp, protagonitzaran
el recital Continuem venint del
nord, venint del sud. L’entrada és
lliure, si bé s’ha de recollir una in-
vitació a les taquilles.

El muntatge que posa el punt fi-
nal oficial al cicle –d’activitats en-
cara n’hi haurà durant tot el cap de
setmana– farà pujar a l’escenari
(com l’any passat) vuit poetes de
diferents indrets de la geografia ca-
talana: Manel Forcano, Laia No-
guera, Biel Mesquida, Mireia Ca-
lafell, Àngels Gregori, Glòria Julià,
Francesc Parcerisas i Josep Piera.
Vuit veus de la literatura catalana
actual que mostraran a l’especta-

dor els accents diversos que con-
figuren la riquesa de la llengua. El
pianista manresà Manel Camp
aportarà el vessant musical a la vet-
llada amb la interpretació dels
poemes que recitaran els rapsodes.

La nit es perllongarà després de
l’espectacle de cloenda gràcies a la
celebració del Certasques poètic
que és previst que comenci a les
2/4 d’11 de la nit. Coordinada per
Sònia Moya, la iniciativa s’inicia-
rà al bar La Gramola, i passarà a
1/4 de 12 de la nit pel Cercle Ar-
tístic de Manresa i, a mitjanit, per
la Llibreria Papasseit, abans de
cloure’s a la 1 al Trasteret amb un
concert d’Albert Palomar.

Poetes d’arreu del país partici-
paran en aquest original Cerca-
tasques. Gemma Arimany, Mí-
riam Cano, David Caño, David
Castillo, Joan Duran, David Fi-
gueres, Núria Martínez-Vernis,
Maria Antònia Massanet i Jordi
Valls són els convidats d’una fes-
ta que apropa la poesia al carrer i
convida tota la ciutadania que ho
desitgi a prendre-hi part.
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El Tocats de Lletra convida
a la cloenda vuit poetes dels
territoris de parla catalana
L’espectacle, al Conservatori i amb Manel Camp al piano, manté el

format de l’any passat amb «Continuem venint del nord, venint del sud...»


Mireia Farrés, solista a l’Auditori
amb la pianista Yuja Wang

Mireia Farrés serà la trompeta
solista en el Concert per a piano i
orquestra núm. 1 de Xostakòvitx
que es podrà escoltar avui (20.30
h), demà (19 h) i diumenge (11 h)
a la sala principal de l’Auditori de
Barcelona, com a part del repertori
de les vetllades que protagonitza-
rà la reputada pianista xinesa Yuja
Wang. El preu de les entrades va de
10 a 56 euros (www.auditori.cat).

Wang és una de les intèrprets
més afamades del panorama in-
ternacional. Dijous va actuar al Pa-
lau de la Música Catalana  de Bar-
celona i aquest cap de setmana re-
peteix a l’Auditori, en aquesta oca-
sió amb la Suite d’Hyppolite et
Aricie, de Rameau, la segona sim-
fonia de Sibelius i l’esmentada
peça de Xostakóvitx. Víctor Pablo
Pérez dirigirà l’OBC, de la que
Farrés n’és la trompetista solista.
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Breus

Roser Pros-Roca presentarà avui
(19 h) el llibre 20 converses sobre la
independència de Catalunya (Ed.
Gregal), en un acte que tindrà lloc
al Pavelló de Suècia de Berga. Jau-
me Farguell, president d’Òmnium
Berguedà, conduirà l’acte.
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Es presenta a Berga
un llibre sobre
la independència

LLIBRES

L’església vella de Gironella acull
aquesta nit (21.30 h) la projecció
d’ÀnimA, una vida poètica traïda
per la tragèdia, una pel·lícula so-
bre els darrers instants de la vida
d’una dona anomenada Emília.
Després del passi, es realitzarà
una tertúlia amb els espectadors
en la qual hi participaran tant el di-
rector del film, Joan Frank Cha-
ransonnet, com l’actriu bergue-
dana Alba López, una de les pro-
tagonistes de la cinta.
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Gironella projecta el
film «Ànima», amb
l’actriu Alba López

CINEMA

La poetessa Àngels Gregori

ARXIU/PEP HERRERO (ACN)


