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CULTURES 

BALSARENY
Taller de Nadal Avui, a les
18 h, a la biblioteca. Per a in-
fants de 4 a 9 anys.

ESPARREGUERA
32a Mostra de pessebres
Fins al 6 de gener, a la sala
d’exposicions municipals. 
Cavallets infantils i llits
elàstics Fins al 6 de ge-
ner, d’11.30 a 13.30 i de
17.30 a 20.30 h, a la plaça de
la Pagesia.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
Recollida de joguines soli-
dàries Fins al 24 de des-
embre, a l’ajuntament.

IGUALADA
Pista de gel Fins a l’11 de
gener, a la plaça de Cal Font,
de 17 a 21 h, els laborables;
d’11 a 14 i de 16 a 21 h, els
dissabtes, diumenges i festius;
els dies 24 i 31 de desembre i
5 de gener, fins ales 20 h.
Preu: 6 euros els 30 minuts. Es
poden aconseguir descomptes
als comerços de la ciutat.

MANRESA
Taller: «Un Nadal amb cin-
tes» Avui, de 17.30 a 19 h,
a l’àrea infantil de la biblioteca
del Casino. Manualitats per a
infants de 6 a 10 anys. Gratuït.
Cal inscripció al 93 875 36
363. Organització: Parc de la
Sèquia i Biblioteca del Casino.
Concerts de Nadal pel Con-
servatori Municipal de Músi-
ca Avui, a les 18 i a les 20 h,
al teatre Kursaal. Concerts de
Nadal a càrrec de l’alumnat de
llenguatge musical amb l’a-
companyament d’una orques-
tra simfònica de l’alumnat més
avançat i fragments musicals
dels repertoris de les forma-
cions instrumentals i vocals.
Entrades: 4 euros.

MARTORELL
Concert de conjunts instru-
mentals i cant coral de l’Es-
cola de música Avui, a les
18 h, a l’auditori Joan Cererols
del Centre Cultural.

MURA
El tió a Mura El poble s’a-
dorna amb temes nadalencs,
centrats en el tió, fins al 7 de
gener. Es farà el 2n concurs
d’instagram, #elstionsdemura. 

NAVARCLES
Taller de manualitats de Na-
dal Avui, de 18 a 20 h, a la
biblioteca Sant Valentí. A cà-
rrec de Gemma Obradors. Gra-
tuït. Activitat del Mussol Oriol.

PIERA
Cantada de nadales Avui,
a les 17.30 h, a la plaça del
Peix. Oberta a la participació
de tothom. en acanar, coca i
xocolata.

SANT FELIU SASSERRA
Cantada de nadales per a la
gent gran Dijous, a les 10
h, a la planta superior de l’Ate-
neu.

LA SEU D’URGELL
Entrevista al Minairó
Avui, a les  18 h, a càrrec de
RàdioSeu, a www.radioseu.cat
o 107.2 FM.

SOLSONA
Cantada de nadales Avui,
a les 16 h, a la Companyia de
maria. Organització: Escola
Arrels Primària. 
«Els Pastorets» de l’escola
Setelsis Dijous, a les 9.30,
11 i 15.30 h, al Teatre Comar-
cal. Representació a càrrec de
l’alumnat de quart.

SÚRIA
Taller de Nadal per a infants
Avui, a les 17.30 h, a la bi-

blioteca. A càrrec de Dolors
Solé. Per a infants de P3 a P5.
Cal inscripció prèvia. 

VILANOVA DEL CAMÍ
Concert de Nadal Avui, a
les 18 h, a la plaça del Merca-
dal. A càrrec del cor de cambra
de l’Escola Municipal de Músi-
ca d’Igualada.

ABRERA
Audició de conjunts instru-
mentals de l’escola de músi-
ca  Avui, a les 19.30 h, a
l’auditori del centre polivalent. 

IGUALADA
Setmana de concerts d’a-
lumnes de l’Escola Munici-
pal de Música Des d’avui i
fins al 23 de desembre, de
17.30 a 21 h, a l’Escola Munici-
pal de Música.  

MANRESA
Baobab (Arcs de Santa Llúcia,
14) Avui, a partir de les 20
h, a la Sala’lternativa 1234!,
actuacions d’Urban Pioneers i
The Freeborn Brothers.  

ARTÉS
«Perdidos en el tiempo»
Avui, a les 19.30 h, a la sala
d’actes de la biblioteca. Pre-
sentació del llibre de Trinity P.
Silver.

CAPELLADES
«Orient, Occident» Avui,
a les 19 h, al Club de Lectura
de la biblioteca El Safareig es
parlarà del llibre de Maria Pau
Janer.

IGUALADA
Barrufacinema Avui, a les
18 h, a la Biblioteca Central.
Projecció de Yoko, pel·lícula
d’animació infantil de Franzis-
ka Buc. Gratuït.

MASQUEFA
«Explora 360º: planetari
per conèixer l’univers»
Avui, de 17 a 19 h, a la biblio-
teca.

ABRERA
Casal de Joves Avui, a les
17 h, tardes de joc. A les 18 h,
aula de repàs.
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BISBAT DE SOLSONA.

El Centre de
Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat
restaura la majestat de la
Pobla de Lillet, una de les
joies del romànic de la
diòcesi de Solsona.
Es tracta d’una talla
romànica de fusta de pi
policromada i que data
del segle XII
d’extraordinari valor

perquè en queden pocs
d’exemplars així. El cos és
una sola peça feta d'un
sol tronc, de gairebé mida
natural, 1,45 d’alçada per
1,31 d’amplada.
Actualment la majestat
presideix l’altar major de
l’església parroquial de la
Pobla, tot i que prové
originàriament del
monestir de Santa Maria

de Lillet. Durant la guerra
civil va ser traslladada a
la Cova de Sant Ignasi de
Manresa. Els treballs de
restauració consisteixen
en l’anàlisi dels materials
i la fixació de la capa
pictòrica i la desinfecció
de xilòfag. Se li faran
radiografies, fotografies
d'estudi i analítiques de
pigments.



AGENDA D’ACTIVITATS

La tercera edició de
l’Ànima, el Festival de
Música Sacra d’Iguala-
da, arrenca diumenge
(18 h) amb el Concert de
Nadal Bach a la basíli-
ca de Santa Maria. Des
del desembre fins al fe-
brer, el festival, que
tindrà cinc con-
certs, permetrà des-
cobrir peces de
grans compositors
portades a escena
per intèrprets lo-
cals.

En l’estrena hi
participaran els
cors igualadins Ex-
audio i el Cor d’Ho-
mes, l’orquestra
Terres de Marca i
els solistes Ximena
Agurto, Montserrat
Bertral, Carles Prat
i Francesc Ortega.
Els quatre concerts
restants s’oferiran en
diumenges consecutius
a l’Església del Pares
Caputxins, a partir del
18 de gener (18 h). L’en-
trada serà gratuïta.

Així, el diumenge 18
actuarà el grup Sekrets,
amb les nou àries ale-
manyes de Haendel en
format quartet, amb

Olga Miracle, soprano,
Miquel Córdoba, violí,
Joan Codina, flauta tra-
vessera, i Joan Castillo,
orgue. El 25 de gener
serà el torn del quartet
vocal a capella Quatuor
Vocum, amb Júlia Sesé,
soprano, Montserrat

Bertral, contralt, Carles
Prat, tenor i Germán de
la Riva, baix. Titulat
Déjà vu oferiran un
concert amb obres de
dues èpoques ben dife-
rents, el segle XVI i el se-
gle XX, que permetran
comparar les dues ver-
sions musicals. 

També permetrà es-

tablir una altra compa-
rativa el concert de l’1
de febrer, amb el grup
igualadí Brevis et So-
lemnis, dirigit per Jo-
sep Miquel Mindán. El
grup va néixer amb la
intenció d’interpretar
les misses en la seva

funció originària
dins la litúrgia.
Ara, però, actua-
ran excepcional-
ment en versió
concert, oferint la
comparativa dels
textos litúrgics
musicats per au-
tors del classicis-
me vienès, amb
les obres Kleine
Orgel solo Messe
de Haydn, Missa
Brevis en Sol Ma-
jor de Mozart i la
Missa n. 4 de
Schubert.  

I el 8 de febrer
es clourà el festival amb
Musik Fyne, amb Fer-
nanda Sánchez, sopra-
no, la igualadina Nuska
Corrià, flauta de bec,
David Palanca, clavi-
cèmbal, i Guillermo Tu-
rina, violoncel, que in-
terpretaran cantates sa-
cres del XVIII per a veu,
flauta de bec i continu.

REDACCIÓ | MANRESA

Un concert de Nadal
obre el festival Ànima de
Música Sacra d’Igualada

Fins al febrer, el tercer certamen permetrà descobrir
peces de grans compositors amb intèrprets locals 


CELS
Text: Wajdi Mouward.

Direcció: Oriol Broggi.
Traducció: Cristina Genebat.
Intèrprets: Eduard Farelo,
Xavier Boada, Màrcia
Cisteró, Xavier Ricart i
Ernest Villegas. � DIES:
14 de desembre. Teatre
Kursaal de Manresa

a temporada
de teatre d’en-
guany es va

tancar el cap de setma-
na passat amb la Perla
29 i Cels, de Wajdi Mo-
uawad, sota la direcció
d’Oriol Broggi en dues
sessions a la Sala Gran
del teatre Kursaal de
Manresa.

Una cèl·lula de la CIA
fa el seguiment i inves-
tigació de diversos mis-
satges que han estat
emesos des de diferents
punts del món que pre-
veuen la preparació
d’un atemptat a gran
escala. Però el criptògraf
de l’equip se suïcida i
només un bon amic és
capaç de resoldre què
ha passat a través dels
críptics missatges dei-
xats pel difunt. Cels ad-
quireix al principi un
to grandiloqüent, apo-
calíptic i, a voltes, en ex-
cés opac; es desenvo-
lupa a escena una apa-
ratositat que no és re-
veladora; se n’obren
trames, hipòtesis, pre-
sumpcions... fins a ar-

ribar a una segona part
resolutiva, impactant i
xocant; l’aparent obs-
curantista trama ini-
ciàtica exerceix de fil
de teranyina que atra-
pa, implica i involucra,
sense voler-ho, a ca-
dascun dels personat-
ges de la història de la
qual acaben esdevenint
protagonistes.

Però quin és el críp-
tic missatge de Cels?
L’incert i desesperan-
çador futur d’una crei-
xent i a poc a poc enfu-
rida nova generació.
Una generació a qui ha
estat negada la Bellesa,
que pot matar, aniqui-
lar aquesta història pas-
sada que a ells els con-
demna per crear el nou
ordre, el nou món. La
Bellesa pot matar la be-
llesa? Cal que desapa-
regui la Història per po-
tenciar un nou estat na-
tural? Com el vell idea-
ri anarquista, per cons-
truir cal destruir. Facti-
ble? Vigent? La massa
enfurida crida i clama
pel canvi. I a Cels s’hi
uneix la frustració ge-
neral i el crit de justícia
de la història personal.
Malgrat tot, una nova
història naixerà i ens
sobreviurà.

El to críptic del mun-
tatge es va destramant a
escena en una mena
de jugada d’escacs es-
cènica amb un grup ac-
toral efectiu en què des-
taca el brillant escac i
mat d’Eduard Farelo.
Un espectacle amb pre-
cipitació final i excés
d’elements però que va
ser ben mereixedor dels
llargs aplaudiments fi-
nals. 
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DE L’OBSCURITAT
A L’ESCAC I MAT

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

«Cels», de Wajdi Mouawad, amb direcció
d’Oriol Broggi, críptic però revelador al final,
va tancar el Toc de Teatre de la temporada

Farelo en una escena de l’obra vista a Manresa

Restauren la majestat de la Pobla de Lillet,
una joia del romànic de la diòcesi solsonina


