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L’arqueòleg
Eudald

Carbonell (Ribes
de Freser, 1953)
es planteja la
pregunta clau: Ens
farem humans?

(Cossetània). No només
s’interroga sobre el futur de
l’Homo sapiens, sinó que també
defineix una sèrie de reptes de
cara a culminar la socialització de
l’espècie. La presentació del llibre,
que ha tingut la col·laboració del
biòleg Policarp Hortolà, es farà
avui (19 h), a la Casa del Llibre
(Rambla de Catalunya, 37) de
Barcelona.

Des del
1999,

David Carabén
lidera la banda
Mishima, i el
proper 8 d’abril
publica La forma
d’un sentit

(Empúries). En el llibre hi haurà
totes les cançons de Mishima en
català comentades pel seu autor.
Carabén explica el seu univers
creatiu: com escriu, què espera de
les cançons, dels fans, de la vida...

Ramon Muntaner va
escriure una de les Quatre

Grans Cròniques, i enguany se
celebra el 700 aniversari de la que
relata el viatge marítim en el qual
s’encomana al mateix Muntaner
portar l’infant Ferran de Mallorca
des de Catània fins a Perpinyà.
L’Associació d’Amics de Nostromo,
el Museu Marítim de Barcelona i
l’Editorial Juventud dediquen a
Muntaner el 19è premi literari
Nostromo L’aventura marítima.



raMon MunTanEr
PREMI «L’AVENTURA MARÍTIMA»



daVId carabÉn
«LA FORMA D’UN SENTIT»



EudaLd carbonELL
«ENS FAREM HUMANS?»

El cicle Escenes de Lacetània
Teatre és «un motor de creació»  ar-
tística a Solsona. Es posen en es-
cena tres obres de producció prò-
pia, que impliquen tres equips
diferents que demostren que «vi-
vim un moment en el qual tenim
gent de molt talent i amb ganes de
fer coses. La formació dels joves és
interdisciplinària i això implica
més tècnica i productes dels quals
ens sentim orgullosos, nosaltres i
també el públic fidel que ens se-
gueix», explica Francesc Boix, pre-
sident de Lacetània Teatre. 

Les tres propostes (una obra
d’autor escrita pel solsoní Mia
Parcerisa, un clàssic als Estats

Units i un musical d’èxit) impli-
quen que a Solsona hi haurà pro-
gramació teatral per a sis caps de

setmana de primavera, del 18 d’a-
bril al 31 de maig. El cicle es man-
té al Tatrau Teatre (equipament de
l’entitat al carrer Santa Llúcia amb
capacitat per a 100 espectadors, si-
tuats al voltant de l’escenari), però,
com a novetat, també incorpora
com a espai escènic el Teatre Co-
marcal (amb més de 300 localitats
i disposició habitual del públic, da-
vant de l’escenari) per a la repre-
sentació del musical El llibre dels
Mormons, amb adaptació i direc-
ció d’Arnau Abella. «Per a nosaltres
és una producció ambiciosa per-
què per primer cop tindrem mú-
sics en directe», apunta Boix. Hi in-
tervindran 9 músics, 15 actors i
també ballarins. Per encabir-los,

calia espai a dalt i a baix de l’esce-
nari, cosa que proporciona el Tea-
tre Comarcal.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

El cicle Escenes de Solsona manté la seu
al Tatrau i incorpora el Teatre Comarcal

Lacetània Teatre estrenarà tres obres de producció pròpia: una peça d’autor, un clàssic i un musical

ELS BONS NOIS
Dissabtes: 18 i 25 d’abril, 

a les 22 h

Diumenges: 19 i 26 d’abri
l, a les 19 h

LLOC: TATRAU TEATRE

Mia Parcerisa, integrant de L
ace-

tània Teatre, compleix la tra
dició

d’escriure i dirigir una obra ja
 pen-

sada per estrenar al cicle Es
cenes.

Amb quatre protagonistes, t
orna a

ser un text amb tocs de dram
a i de

comèdia que, sobretot, conv
ida a la

reflexió sobre problemàtiqu
es so-

cials relacionades amb la jov
entut.



PÚBLIC FIDEL El cicle Escenes, amb tres obres de producció pròpia que impliquen un bon nombre d’actors i
directors, és una fórmula d’èxit. El públic hi és fidel perquè «sap que hi trobarà qualitat». En anteriors edicions,
alguna de les propostes de Lacetània Teatre s’ha hagut de prorrogar perquè «arrossega més expectació»



EL LLARG DINAR
DE NADAL

Dissabtes: 9 i 16 de maig, a les 22 hDiumenges: 10 i 17 de maig, a les 19 hLLOC: TATRAU TEATRE
L’obra de Thornton Wilder és unclàssic popular als Estats Units i fapoc ha estat a la cartellera de Bar-celona. Es representa amb adap-tació i direcció d’Aleix Albareda.Explica 90 anys d’història d’una fa-mília a través dels dinars de Nadal.



EL LLIBRE

DELS MORMONS

Dissabtes
: 23 i 30 d

e maig, a l
es 22 h

Diumenge
s: 24 i 31 d

e maig, a l
es 19 h

LLOC: TEAT
RE COMAR

CAL

Trey Parke
r, Matt Ston

e i Robert

López són 
els creador

s de la tran
s-

gressora sè
rie de dibu

ixos anima
ts

South Park
i actualme

nt triomfen

als escena
ris de Broa

dway i de L
on-

dres amb a
quest mus

ical. La nov
e-

tat a Solso
na: la músi

ca en direc
te.



El músic igualadí Jordi Savall
inaugurarà el dimarts 7 d’abril el ci-
cle de conferències Duo «Les idees
i el món», que s’alternaran entre la
Pedrera i el CCCB, a Barcelona. El
cicle aproparà l’experiència i la
veu de pensadors destacats com
Savall, la filòsofa i poeta Chantal
Maillart (13 d’abril), el periodista
Patrick Cockburn (4 de maig) i
l’antropòleg Néstor García Canclini
(19 de maig).

REDACCIÓ | MANRESA

Savall inaugura el cicle
de conferències Duo

REFLEXIÓ

El preu de l’entrada per a cadascun
dels espectacles és de 10 euros, que
en seran 8 per als socis de Lacetània
Teatre. A més, els socis tenen com a
novetat poder comprar a preu més
reduït l’abonament per a les tres
obres. L’abonament costarà 25 euros
al públic general, i 20 euros als socis.

10 EUROS

LA XIFRA

Tres obres amb camises que
culminaran amb un col·loqui

Aleix Albareda, responsable de
la imatge gràfica del cicle Es-

cenes, l’ha presentat amb tres cami-
ses blanques perquè és una peça de
vestuari que apareix en les tres
obres. En aquesta edició, s’oferirà al
públic la possibilitat de participar en
un col·loqui amb els actors i directors
en acabar les funcions d’estrena.



LA CLAU


