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Aquest diumenge, a les 12 del 
migdia, els alumnes de piano 
de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) oferi-
ran un concert d’obres de pia-
no del gran repertori d’aquest 
instrument a l’Auditori Pau 
Casals, inclòs en el Cicle de Jo-
ves Intèrprets. El vilafranquí 
Gerard Morató, Carles López, 
Daniel Taoada i Juan Songel 
són quatre dels estudiants de 
piano més destacats de l’Esco-
la, que oferiran un programa 
que mostrarà la diversitat de 
repertori que gaudeix l’instru-
ment protagonista d’aquest 
concert: el piano. Així, el con-
cert inclourà des de la melan-
còlica Sonata L118 de Dome-
nico Scarlatti ins a una altra 
sonata composta dos segles 
més tard, la fascinant Sonata 
n.1, del recentment traspas-
sat Pierre Boulez. I si el segle 
XIX va ser el segle del piano, 
no és d’estranyar que en el 

concert hi hagi tres represen-
tants conspicus d’aquest perí-
ode musical: Johannes Brahms 
amb la Sonata op. 5, una bona 
mostra de l’exuberància juve-
nil de les seves primeres obres; 
Franz Liszt amb unes variaci-
ons que va compondre sobre 
un motiu cromàtic de la can-
tata «Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen» del seu venerat Johann 
Sebastian Bach; i Frédéric Cho-
pin amb una de les seves peces 
de maduresa més brillants, 
l’Scherzo n.4. En aquest univers 
de pianisme transcendent, no 
hi desentona la igura d’Isaac 

Albéniz, que va assumir les in-
novacions tècniques de Liszt 
i el llenguatge harmònic dels 
impressionistes francesos per 
escriure una de les obres cab-
dals del piano dels inicis del 
segle XX, la suite Iberia, de la 
qual Corpus Christi en Sevilla 
és una de les peces més mecà-
nicament exigents. El recital 
d’aquest pròxim diumenge és 
fruit de la col·laboració entre  
l’Auditori Pau Casals i l’ESMUC 
per poder conèixer la nova 
fornada de pianistes del país i 
la tasca educativa que des de 
l’Escola es realitza.

///// Música | Concert al Pau Casals del Vendrell //////////////////////////////

Els alumnes de piano de 
l’ESMUC actuen aquest 
diumenge a l’Auditori
// NOMS El Cicle de Joves Intèrprets presenta quatre 
estudiants de piano amb un repertori molt divers
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Els quatre pianistes. El segon per l’esquerra, el vilafranquí 
Gerard Morató | 3D8 Aquest diumenge, a les 7 de la 

tarda, comença la nova tem-
porada febrer-juny al Teatre 
Cal Bolet de Vilafranca amb 
Neus Català. Un cel de plom 
interpretada per Mercè Arà-
nega. Un viatge a través de la 
memòria. Un homenatge al 
sacriici i a la lluita d’una dona 
compromesa amb la justícia, 
les llibertats democràtiques i 
la defensa dels drets humans.
Neus Català i Pallejà va néixer 
el 1915 en el si d’una família 
pagesa dels Guiamets (Prio-
rat). Un any després d’haver 
esclatat la Guerra Civil es va 
establir a Barcelona i es va 
implicar en la lluita antifei-

xista. La derrota republica-
na la va obligar a exiliar-se a 
França. En la Segona Guerra 
Mundial va col·laborar amb 
la resistència francesa durant 
l’ocupació d’aquest país per 
les tropes d’Alemanya. Va ser 
detinguda pels nazis i depor-
tada als camps d’extermini de 
Ravensbrück i Holleischen. 
Hi va romandre ins a l’allibe-
rament i ha dedicat la vida a 
recordar aquelles companyes 
de captiveri a les quals va so-
breviure i amb les quals va 

conèixer l’horror, però també 
la solidaritat. La seva vida va 
ser novel·lada per l’escriptora 
Carme Martí i ara puja als es-
cenaris amb dramatúrgia de 
Josep Maria Miró.
A la Biblioteca Torras i Ba-
ges hi ha una exposició de 
llibres i audiovisuals que te-
nen com a tema central els 
camps de concentració nazis 
i l’holocaust. Les entrades es 
poden adquirir a través del 
web  http://teatrecalbolet.
vilafranca.cat.                         

///// Teatre  | Programació al Teatre Cal Bolet de Vilafranca/////////////////////

Mercè Arànega 
interpreta Neus Català 
a “Un cel de plom”
// REPRESENTACIÓ És un homenatge al sacriici i a la 
lluita d’una dona compromesa amb les llibertats
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NEUS CATALÀ.
UN CEL DE PLOM
Teatre Cal Bolet de

 Vilafranca

Diumenge 21, 19h

Mercè Arànega interpreta el paper de Neus Català | 3D8

El Grup de Teatre del Centre 
de Llorenç del Penedès estre-
na demà, a les 10 de la nit, i 

diumenge, a les 6 de la tarda, 
a la Societat Cultural i Recre-
ativa Bisbalenca de la Bisbal 
del Penedès l’obra L’inspector 
de Nicolai Gògol.  
L’inspector és una obra de te-
atre estrenada l’any 1836. Un 
lloc on transcorre l’acció tan 

allunyat com l’imperi rus. Uns 
personatges amb uns noms 
ben estranys. Però un tema 
molt actual, proper i familiar: 
la corrupció. Dels polítics, de 
l’administració i dels privats. 
Però l’autor no en fa un drama, 
en fa una farsa. Per burlar-se i 
escarnir uns personatges me-
diocres, d’intel·ligència limita-
da, de vida acomodada... i que 
s’aprofiten sense escrúpols 
d’uns càrrecs o unes situaci-
ons que no mereixen. Però 
ara tenen un problema: algú 
els ha fet saber que arriba un 
inspector de la capital, Peters-
burg. I els seus tripijocs estan 
en perill, a no ser que... puguin 
corrompre també l’inspector. 
Però passa una cosa amb la 
qual no comptaven...
Una obra de riure... per no 
plorar. Una paròdia, una sàti-
ra. Interpretada per un grup 
de nois i noies d’entre 16 i 24 
anys. Una obra important, un 

petit clàssic del teatre uni-
versal en les mans entusias-
tes de persones molt joves... 
i molt ocupades. Estudis, 
exàmens, activitats de tota 
mena... però una estona cada 
setmana per gaudir de fer te-
atre i perquè els espectadors 

en puguin gaudir, en una es-
trena del Grup de Teatre del 
Centre que ha hagut de fer 
lluny de la seva pròpia casa. 
La venda d’entrades es farà a 
taquilla una hora abans de la 
representació o bé per telè-
fon a através del 977 677 316.

///// Teatre | Estrena //////////////////////////////////////////////////////

El Grup de Teatre del 
Centre estrena ‘L’inspector’ 
de Nicolai Gògol
// DOBLE SESSIÓ Interpretada per joves de 16 a 24 anys, serà 
demà i diumenge a la Societat de la Bisbal del Penedès
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Cartell de l’obra | 3D8

/////////////////////

L’INSPECTOR
Societat de la Bisbal

del Penedès

Dissabte 20, 22h

Diumenge 21, 18

Teatre

“Beckenbauer” aquest diumenge al Casal Medionenc 
a càrrec del grup El Fanal de Sant Quintí de Mediona

L’obra començarà a 2/4 de 7 de 
la tarda. La societat masclista 
trontolla davant el progressiu
alliberament de les dones? Quin 
paper hi juguen els mitjans de 
comunicació? I la televisió? 

Què entenem per programes 
“telebasura”?  Quina relació 
podríem establir entre Becken-
bauer, mític jugador de futbol, 
i Ramon Llull? Aquests interro-
gants i molts més tracten l’obra.

Teatre

“Maror o les regles del gènere”, avui a la nit a 
Sant Miquel d’Olèrdola a càrrec de l’Arrel

Avui, a les 10 de la nit, al local 
Rossend Montaner el grup de 
Teatre l’Arrel interpreta l’obra 
“Maror o Les regles del gène-
re”. En una nit de tempesta, re-
unió familiar en un xalet prop 

del mar i una notícia a expli-
car, punt de partida de l’obra. 
Tots els personatges es veu-
ran involucrats en un homici-
di, en un interessant joc que 
l’autor efectua amb el temps.


