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CULTURES 

BERGA
Concert de Bandes Avui, a
les 11.30 h, al Teatre Municipal.
Amb les bandes de les escoles
municipals de música de Vila-
franca del Penedès i de Berga.
Entrada gratuïta. 

CALAF
Casal de Calaf Avui, a les
12.30 h, al Cafè del Casal, con-
cert-vermut amb Gipsy Krokets
Quartet. Activitat gratuïta orga-
nitzada per El Polvorí/Sismes.

IGUALADA
22è Festival Internacional
d’Orgue Avui, a les 18 h, a la
basílica de Santa Maria. Concert
de Juan de la Rubia, organista de
la Sagrada Família de Barcelona,
al costat del Cor Albada. Gratis.

MANRESA
Kursaal Avui, a les 11.15, les
13.30 i les 17.30 h, a la Sala
Gran del teatre Kursaal. Cantata
Boix el bruixot i la ciutat merave-
lla, a càrrec de 865 infants d’en-
tre 3 i 8 anys de 21 escoles de
música de la Catalunya Central.
Entrades: 5 euros per a les famí-
lies associades a l’ACEM; i 7 eu-
ros, per a la resta. A la venda a
taquilles, al 93 872 36 36 i a
www.kursaal.cat. 
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74)
Avui, a les 19 h, concert d’Omi
Aira, que presentarà el senzill
Desnúdame i oferirà versions.
Entrades: 5 euros. 

SANT VICENÇ DE CASTELLET
6a Trobada d’acordionistes 
Avui, a les 18 h, a la sala de Cal
Soler. Organització: A.C. Carre-
ters i Cansaladers de Sant Vi-
cenç de Castellet.

SANPEDOR
Ball a Cal Llovet Avui, a les
18h. Organitza el Cub d’Escacs
Santpedor. Actua Jordi Bruch. 

SOLSONA
Festival de Blues Avui, a les
19 h, a la sala polivalent. Espec-
tace d’In Crescendo, guanyadors
d’Oh Happy Day. Preu: 12 euros. 

IGUALADA
«Confidències a Al·là» 
Avui, a les 19 h; al teatre de l’Au-
rora. Espectacle basat en la no-
vel·la de la francesa Saphia Az-
zedine, amb l’actriu igualadina
Judit Farrés. En el marc del Dia In-
ternacional de les Dones, i amb
el suport de la Mancomunitat de
la Conca d’Òdena. Entrades: 15
euros, adults; i 12 euros, infants.
Són a la venda a www.teatreau-
rora.cat, i a la taquilla una hora
abans de cada funció.

NAVARCLES
«Love Verkanding» Avui, a
les 18 h, al teatre-auditori Agustí
Soler i Mas. Comèdia amb l’actor
navarlí Toni Soldevila. Entrades:
10 euros, anticipades; i 12 euros,
a taquilla. Venda a la web navar-
cles.fila12.cat i a taquilla.

SÚRIA
Mostra de teatre Avui, a les
18 h, al teatre del Foment Cultu-
ral. Representació de l’obra Amb
els pixats al ventre, a càrrec del
Grup de Teatre Paranys (Sant
Joan de Vilatorrada). Entrades: 3

euros, i gratuït per als socis del
Foment Cultural. A la venda des
d’una hora abans de l’obra.

ESPARREGUAERA
La Passió La música, inter-
pretada en directe, és un dels
trets diferencials. Es representen
34 escenes, repartides en dues
parts: al matí 12 escenes i a la
tarda les 22 restants. Represen-
tacions: 15, 22 i 29 de març; 3,
12 i 19 d’abril; i 1 i 3 de maig,
de 10.30 a 13 h i de 15.30 a 18
h. El 25 d’abril es fa un horari
especial amb una única sessió
de 17 a 22 h. Entrades: 22 euros.
Descomptes per a més grans de
65 anys, més petits de 18 anys,
entrada gratuïta per a infants de
fins a 10 anys, preus especials
per a grups de més de 20 perso-
nes, per a famílies i grups re-
duïts. Reserves i venda de locali-
tats a les taquilles del teatre (de
dilluns a divendres de 17 a 20 h.
Tel. 93 777 15 87). I les 24 ho-
res a través de Tiquetea.

OLESA DE MONTSERRAT
La Passió Amb gairebé 500
anys d’història, el miler de col·la-
boradors de l’entitat emprèn una
nova temporada, enguany amb
una dosi extra de modernitat.
Representacions: 15 i 22 de
març; 3, 12 i 26 d’abril; i 1 de
maig; de 10.15 a 14; i28 de
març i 18 d’abril, de 17.30 a
21.15 h. Entrades: 20 euros; 15
euros per a majors de 65 anys i
titulars del carnet jove; 5 euros
per a nens de 7 a 13 anys; i gra-
tuït per a menors de 7 anys. Con-
sultar descomptes. A la venda a
la secretaria de La Passió (93
778 10 09, de dilluns a diven-
dres de 17 a 21 h), a www.ticke-
tea.como 902 10 12 12, i a par-
tir d'una hora abans de cada fun-
ció a les taquilles del teatre.

BAGÀ
7enes Jornades Templeres
Avui, al santuari de Paller, a les
11 h, trobada de Templers. A les
11.30 h, recreació història de la
Santa Missa Templera i cerimò-
nia d’iniciació i jurament dels
nous cavallers i dames a l’Ordre
del Temple, a càrrec del prior de
l’ordre de la OCAIT Juan Antonio
Ortega. A les 12.30 h, concert de
música medieval a càrrec del
grup del mestre Francesc Quin-
tana. A les 13 h, sessió fotogràfi-
ca amb l’armadura i les armes
dels templers. A les 13.30 h, di-
nar beneït pels rituals dels cava-
llers templers i clausura. El res-
taurant de Paller estarà obert a
tothom. Reserves: 697 535 266.

BERGA
7a Calçotada al Vall Avui, a
les 13 h, o bé es poden emportar
a casa. Calçots, botifarra negra,
tastets, postes i beguda. Preu:
12 euros, tiquets anticipats; i 15
euros, el mateix dia. 

MANRESA
Fira Cuida’t Avui, de 10 a 20
h, al Palau Firal, 5a edició de la
fira de teràpies naturals de la Ca-
talunya Central. Entrada gratuïta.
De 18.30 a 19.30 h, al Palau Fi-
ral, conferència de clausura: Me-
jora tu energia positiva, tu felici-
dad y tu vida. Aprende, en una
hora, verdaderas herramientas

prácticas para una vida plena, a
càrrec de Mikah de Waart.
Festa Major del Poble Nou
Avui, a les 9 h, al pati de l’escor-
xador, 10è aniversari de la troba-
da de motos Harley i Custom. Or-
ganització: Amic de les Motos
PN. A les 9 h, a la plaça Bages,
caminada popular de l’escorxa-
dor a Joncadella. A les 11 h, pro-
cessó de Sant Josep des de l’es-
glésia vella i fins a l’església pa-
rroquial. Organització: Associació
de Veïns del Poble Nou. 

SERRATEIX
3a Fira Serrateix Avui, du-
rant tot el matí, fira agrícola, ar-
tesania, productes de proximitat.
Visites guiades al monestir. es-
morzars de forquilla, torrades i
suca-mulla. Demostracions de
talla de fusta amb xerrac i d’ela-
boració d’estella per a calderes
de biomassa. 

SANT VICENÇ DE CASTELLET
Fira Fora Stocks d’hivern
Avui, al matí, a càrrec del comerç
local. Animació, tallers, música... 

IGUALADA
FineArt, festival de fotografia
Més de 50 exposicions amb

fotògrafs reconeguts, igualadins,
col·leccions de concursos, i d’a-
lumnes d’escoles de fotografia.
Es reparteixen en unes 20 sales
convencions i efímeres, fins al
22 de març. Activitats: avui, a
les 10.30 h, al Museu de la Pell,
taller infantil gratuït de Cultura
en família: Vine a fer fotografies
al FineArt!. Cal portar una càmera
i fer la inscripció prèvia al 93 804
67 52. A partir de 10 anys. Pla-
ces limitades. 

MOIÀ
Festival Moianès Fantàstic
Avui, a les 13 h, al bar Petit Ce-
ller, vermut MOFA amb Quico Pa-
lomar. A les Faixes, a les 17 h,
secció Actitud: projecció de la
pel·lícula Melania paciente cero,
d’Oscar Martínez. A les 18 h, mo-
ment Grindhouse Fake tràiler:
Ninja eliminator 4, de Mathieu
Berthom. A les 18.15 h, secció
Recphone 36h. A les 19.30 h,
entrega de premis. A les 20 h,
activitat literària: taula rodona
amb escriptors del fantàstic. A
les 20.30 h, cloenda del festival.

CALAF
«El vestit nou de la caputxeta
amb botes» Avui, a les 18 h,
a la Sala de Fusta del Casal de
Calaf. Titelles amb la Cia. Pa Su-
cat. Entrades: 4 euros per als in-
fants socis de Xarxa i del Casal; i
5 euros per als adults.

CAPELLADES
«The Flamingos» Avui, a les
18 h. Espectacle de Los Herreri-
ta Circus Co. 5 euros (4 amb des-
comptes). Organitza: La Xarxa.

IGUALADA
«Sol amb la Lluna» Avui, a
les 12.15 h, al Teatre Municipal
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AGENDA D’ACTIVITATS

Àngel Guimerà, 74 - Manresa
Tel. 93 873 38 82 – www.parcir.com

no dóna saviesa a l'home, 
li dóna coneixements

(William Somerset)

LA LECTURA:

empre és bo mirar
al cel i que, de nit, els
planetes ens recor-
din el nostre petit

lloc dins l’univers. Un univers en
el qual, dit sigui de passada, el
planeta Terra hi ocupa un rol se-
cundari que, pràcticament, fre-
ga el nivell testimonial. 

Això va quedar ben palès en
l’espectacle Planeta dansa, que
aquest divendres a la nit, va po-
sar sobre les taules del teatre
Kursaal de Manresa alumnes de
secundària de diversos centres
d’arreu de la Catalunya Central.

En total, prop de 350 nois i no-
ies dels cursos de tercer i quart
d’ESO van participar en el mun-
tatge que va posar el punt final al
projecte Fem Dansa d’enguany,
que, de nou, ha entrat a les aules
per donar a conèixer aquesta
disciplina entre els més joves.

Si l’espectacle de la darrera
edició va girar al voltant dels fe-
nòmens meteorològics, la cita
d’aquest curs ha remès una nova
mirada al cel, però aquesta ve-
gada a unes altures i amb uns ho-

ritzons més allunyats. 
Així, aquest any el projecte

ha pivotat al voltant de la suite or-
questral Els planetes, del com-
positor britànic Gustav Holst,
que proposa un recorregut pels
diferents planetes del nostre sis-
tema solar a partir de peces que
evoquen alguns dels trets dis-
tintius de cada astre. Definicions
ressaltades, en aquesta ocasió,
per les coreografies i la posada en
escena dels joves ballarins, sota
la direcció artística de Montse
Colomé i amb l’ajuda d’un equip
format per sis ballarins coreò-
grafs de les comarques centrals.

D’aquesta manera, la imatge
de Mart va quedar representada
en ple pel furor guerrer associat
a aquesta divinitat romana men-
tre la d’Urà es veia relegada a una
dimensió plenament mística i Jú-
piter reivindicava la seva condi-
ció de sobirà entre sobirans tan
des d’un punt de vista diví com
a un  de simplement astronòmic.

Una convidada extra
El muntatge va incloure, però, un
planeta més dels que Holst ho-
menatja en la seva composició
orquestral. Es tracta de la Terra,
exclòs del llistat original tot i
que afegit a mode de pseudoe-

píleg pels impulsors del projec-
te, marcant una gruixuda línia de
separació entre el planeta blau i
la resta del cosmos proper.

A diferència dels altres astres,
la inclusió de la Terra en el re-
pertori va ser a costa de recórrer
a una peça d’un altre músic –en
molts aspectes oposat a Holst–
com és Peter Kruder. Un gest
que va dotar d’una veu pròpia un
planeta, el nostre, on l’aposta
per la dimensió mitològica de les
coreografies i composicions an-
teriors va cedir el testimoni al rit-
me accelerat propi, en aquest cas,
ja no del planeta sinó dels éssers
que l’habiten.

El final d’aquest últim pas-
satge va servir, també, per reunir
sobre l’escenari manresà tots els
joves ballarins que, en un mo-
ment o altre de la vetllada, van
participar en el muntatge i va su-
posar el punt final al seu pas per
Fem Dansa. Una iniciativa,
aquesta, pensada per acostar-los
a l’experiència artística i demos-
trar-los que la dansa pot arribar
a ser més accessible del que pu-
gui semblar a primer cop d’ull.
Només fa falta tenir alguna cosa
a dir i ganes de prendre-hi part;
bé, això i una petita empenta per
trencar el gel. Res més.
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Crònica

Una mirada als astres per
mantenir els peus a terra

Prop de 350 adolescents bagencs participen al Kursaal en la
cloenda del cicle Fem Dansa per acostar aquesta pràctica als joves 


Un moment de l’al·legoria guerrera en representació del planeta Mart

MARTA PICH


