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CULTURES

El proper 6 de maig es com-
pleixen 100 anys del naixement del
director nord-americà Orson We-
lles i la Filmoteca de Catalunya li
dedicarà un extens homenatge,
del 6 de maig al 30 de juny, que in-
clou una àmplia retrospectiva de
la seva obra amb materials inaca-
bats i inèdits; un espectacle teatral
amb Josep Maria Pou; una emis-
sió radiofònica; la presentació de
llibres, i una exposició fotogràfica
amb imatges de Colita. Ara bé,
els dos plats forts són un semina-
ri internacional amb la presència
de la filla de Welles, Chris W. Fe-
der, i la projecció el 5 de juny de
Campanades a mitjanit, quan es
compleixen els 50 anys de la seva
estrena, a la col·legiata del castell
de Cardona, un dels escenaris on
es va rodar la pel·lícula.

El 3 i 4 de juny es farà el seminari
internacional Un artista mediàtic,
en el qual destaca la presència de
Chris W. Feder, filla de Welles,
que va interpretar un paper mas-
culí a Macbeth, i de l’actor de ci-
nema i teatre Keith Baxter, que va
actuar a Campanades a mitjanit.
A més, tots dos seran els encarre-
gats de presentar, el 5 de juny, la
projecció a Cardona de Campa-
nades a mitjanit. «Serà un moment
irrepetible», va assegurar ahir Es-
teve Rimbau, director de la Fil-
moteca, en la presentació del pro-
grama d’actes. L’alcalde de Car-
dona, Ferran Estruch, va explicar
que volen que sigui un homenat-

ge de Cardona a la figura de Welles
i a la seva estada al municipi. «La
gravació va significar un impacte
molt important per a Cardona,
una població llavors d’uns 8.000
habitants. Va ser una gran festa i va
generar molta il·lusió».

A més, del 6 de maig al 30 de
juny el vestíbul de les sales Cho-
món i Laya acollirà una exposició
amb fotografies de Colita sobre Or-
son Welles fetes a Cardona el 1964.
Colita feia un reportatge del ro-

datge per a Fotogramas i va retra-
tar l’artista durant 30 minuts. 

També es posarà en escena Fe-
liç centenari, Mr. Welles!, al Teatre
Romea l’1 de juny amb Josep Ma-
ria Pou posant-se a la pell d’un Or-
son Welles que és entrevistat per
un periodista interpretat per Car-
les Canut.Per a Canut va dir que «el
Romea ha d’estar als peus d’Orson
Welles perquè és indiscutible. No
he sentit a ningú que el posi en
dubte».
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L’actor Keith Baxter i la filla del director presentaran la projecció que es
farà el 5 de juny a la col·legiata La Filmoteca li dedica un homenatge



El grup de rock combatiu Brams
inicia avui a la sala Clap de Mata-
ró la gira 25 anys parint Brams. La
celebració del quart de segle dalt
de l’escenari dels berguedans es
farà amb una nova sèrie de con-
certs «de festa major i festivals» en
els quals el líder del grup, Francesc
Ribera, Titot, ha explicat que s’o-
ferirà una retrospectiva de Brams
amb reversions de les seves can-
çons més populars.

A banda de l’arrencada d’avui, ja
hi ha dates confirmades a Vilano-
va de Bellpuig (11 d’abril), Besca-
nó (26 d’abril), Montagut (1 de
maig), Solsona (16 de maig), Pujalt

(23 de maig), Mataró (29 de juliol),
i Vallcebre (15 d’agost). El punt fi-
nal de la gira es farà el 13 de no-
vembre en un concert a la Sala
Apolo de Barcelona.

En la segona cita, a Bellpuig,
Brams participarà a la 12a edició
del Concert de l’Estelada, que
també reunirà els vendrellencs
Lax’n’Busto, amb el cantant man-
resà Salva Racero; els ebrencs Xeic!
i els osonencs Oques Grasses. Serà
la sisena actuació de Brams al
Concert de l’Estelada, de manera
que és el grup que hi ha participat
en més ocasions. Els seguidors hi
podran reviure temes com una
nova versió de Massana.
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Els berguedans Brams
inicien avui els concerts dels
seus 25 anys als escenaris

ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Cardona ja va recordar Campanades a mitjanit amb motiu dels quaranta
anys del rodatge amb una projecció a la col·legiata del castell. Deu anys des-
prés, la pel·lícula, que ja ha complert el mig segle, es podrà tornar a veure al
mateix lloc on es van filmar les escenes d’una obra inspirada en Shakespeare
l’octubre del 1964. A la localitat cardonina encara es recorda el pas de l’equip,
amb John Gielgud, Keith Baxter, Marina Vlady i el director nord-americà.



Cardona ja va veure el film a la col·legiata fa 10 anys

Els Pets han decidit celebrar els
30 anys a dalt dels escenaris amb
una gira elèctrica en la qual re-
passaran els hits més representa-
tius del seu repertori. Les cites de
concerts arrencaran el proper 17
d’abril a Mataró. Les entrades ja es-
tan exhaurides. També passaran
per Sant Joan les Fonts, Sant Hila-
ri Sacalm, Vila-real, València i Ba-
nyoles abans d’aturar-se l’11 de
maig a la sala Stroika de Manresa.

Els Pets 3.0 és un espectacle en
el qual el grup de Constantí passa
revista a les cançons més emble-
màtiques de la seva trajectòria. A
més, hi recuperen la secció de
vents que els va acompanyar en els
seus anys primerencs.

Després del concert de Manre-
sa, la gira continuarà a Llagostera,
Vilassar de Mar, Valls, la Bisbal de

l’Empordà i Rubí. Aquest darrer
concert serà el 27 de juny. Són les
dates que s’han anunciat fins ara.

Els Pets ja van actuar a la sala
manresana l’octubre del 2013 per
presentar el disc L’àrea petita, just
quan Lluís Gavaldà sortia d’una
crisi d’estrès. I van tornar a des-
granar les cançons d’aquest treball
en una altra actuació a la capital
del Bages l’abril de l’any passat,
aquest cop al damunt de l’escenari
del teatre Kursaal. 
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Els de Constantí inicien
els concerts a Mataró el 17
d’abril i arribaran el 22 de
maig a la capital del Bages



Els Pets s’aturaran a la
Stroika de Manresa en la
celebració dels 30 anys

Lluís Gavaldà, a la Stroika el 2013

ARXIU/MIREIA ARSO

Les caramelles de Solsona recuperaran enguany la cançó America-
na, cançó de caramelles, obra del solsoní Ramon Pujol i Llanas (1882-
1949), amb lletra del berguedà Bonaventura Ribera i Ribó (1879-
1931). Es tracta d’una peça que data del 1903, amb un ritme de ball que
es va introduir al país a final del segle XIX. Segons la directora de l’Or-
feó Nova Solsona, Anna Camps, «aquesta obra deuria ser un dels pri-
mers intents d’americana a Solsona». Com cada any, la cantada tindrà
lloc diumenge de Pasqua, a partir de les 10.30 h, amb un itinerari per
25 punts del nucli urbà. També hi participaran l’Esplai Riallera, l’esbart
També Canta l’Ocellada i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.
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Les caramelles de Solsona recuperen
una partitura del 1903 de Ramon Pujol

MÚSICA

«Campanades a mitjanit»
retorna a Cardona pel
centenari d’Orson Welles

La gira d’hivern de Vilafranca,
un dinar de festa major va culmi-
nar dimarts al Teatre Fortuny de
Reus, amb les entrades exhaurides.
El balanç és que s’han superat els
11.000 espectadors sumant tots
els bolos programats a les sales del
país que formen Els Teatres Amics,
que assumien la seva primera
producció de gran format. Després
de la bona acollida de la tercera
part de la trilogia de Jordi Casa-

novas sobre la identitat catalana,
el muntatge tornarà a la progra-
mació teatral a partir de la tardor,
amb una gira en preparació per
Catalunya. En la gira que ara aca-
ba, i després de la seva estrena a Vi-
lafranca de Penedès, l’obra s’ha vist
al Teatre Atlàntida de Vic, al Tea-
tre Auditori de Granollers, al Tea-
tre Auditori de Sant Cugat, l’Atrium
de Viladecans, el Kursaal de Man-
resa i el Teatre Fortuny de Reus.

El projecte de Jordi Casanovas
és el primer exemple d’un model
que pretén descentralitzar la pro-
ducció d’espectacles garantint la
seva visibilitat i circulació, i que
aposta per la qualitat i la creació
gràcies a l’esforç de cinc poblacions
que disposen de bons equipa-

ments, fidelització de públic i el
compromís amb les arts escèni-
ques.

Vilafranca, un dinar de festa
major és la tercera i última part de
la trilogia sobre la identitat catalana
de Jordi Casanovas, que l’autor va
iniciar amb Una història catalana
(2009) i va continuar amb Pàtria
(2012). A Vilafranca, la reflexió
sobre la qüestió identitària se situa
al nucli d’una família tradicional
catalana, amb les seves contra-
diccions al voltant del que creuen
ser i el que realment són. Inter-
pretat per un cartell de luxe d’on-
ze actors, com Marta Angelat, Da-
vid Bagés i Manel Barceló, el mun-
tatge té banda sonora a càrrec
d’Anna Roig i L’ombra de ton chien.
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La tercera part de la trilogia
sobre la identitat catalana 
de Jordi Casanovas és una
coproducció del Kursaal



«Vilafranca» tanca la gira superant els
11.000 espectadors i tornarà a la tardor


