
AGENDA

Música

CARDONA
Concert de cant coralAvui, a
les 18.30 h, a l’església de Sant
Miquel. A càrrec de l’Escola de
Música Musicant. 
Audició de pianoAvui, a les
19.30 i les 20.15  h, a l’auditori
Ramon Mosella. A càrrec de l’Es-
cola de Música Musicant.

IGUALADA
Setmana de concerts de l’esco-
la de músicaFins dijous, de
17.30 a 21 h. Concerts gratuïts.
Hot BluesAvui, a les 21.30 h,
Open Mic #028, de música, poe-
sia i teatre. Cada persona o grup
que s’inscrigui disposarà de 13
minuts per poder expressar-se.
Inscripcions: openmic@atmosfe-
ra13.com. Hi haurà temps per a
vuit actuacions.

MARTORELL
Concert de conjunts instru-
mentals de l’Escola Municipal
de MúsicaAvui, a les 18 h, a
l’auditori Joan Cererols del Cen-
tre Cultural.  

PUIGCERDÀ
Audició d’acordió, vent metall,
saxòfon i clarinetAvui, a les
19 h, al Museu Cerdà. Organitza-
ció: Escola de Música Issi Fabra.
Audició de vent fusta i piano
Avui, a les 20 h, al Museu Cerdà.
Organització: Escola de Música
Issi Fabra.

SÚRIA
Cicle d’audicions de l’escola de
músicaAvui, a les 17.30 h, al
Petit Auditori de l’Escola Munici-
pal de música.

Lletres

CASTELLTERÇOL
Club de lectura Avui, a les
19.30 h, a la Sala de Lectura, xe-
rrada sobre la novel·la El curiós
incident del gos a mitjanit.

IGUALADA
«Llàgrimes de tardor»Avui,
a les 19.30 h, a la sala de socis de
l’Ateneu. Presentació del llibre
d’Eduard Creus. És un recopila-
tori de 16 relats i microcontes.

La presentació anirà a càrrec de
l’escriptor anoienc Oriol Solà. Or-
ganització: Ateneu Igualadí i Lli-
breria Llegim...?

MANRESA
Taller de lectures en veu alta
Avui, a les 11 h, a la biblioteca
del Casino. 

MARTORELL
«Llibre de vertitats i secrets»
Avui, a les 19 h, a la bibliote-
ca. Presentació de la novel·la, a
càrrec de Ramon Gasch, autor
del llibre; i Andreu González,
poeta i escriptor.

PIERA
Club de lecturaAvui, a les
18.30 h, a la biblioteca. A gust
amb la vida.

PUIGCERDÀ
Club de lecturaAvui, a les
20.30 h, a la biblioteca Comtat
de Cerdanya. Comentari del lli-
bre Las meninas, d’Antonio Bue-
ro Vallejo.

Idiomes

CAPELLADES
Estones de conversa en fran-
cèsAvui, a les 19.30 h al Saló
Rosa. Organització: La Lliga.

MOIÀ
Converses en anglès i alemany
Avui, de 15.30 a 16.30 h, a la
biblioteca. Cal nivell de conver-
sa. Activitat gratuïta amb la
col·laboració dels voluntaris in-
ternacionals dels Avets. Cal
apuntar-se a la biblioteca. 

Nadal

BERGA
Microconcerts de NadalFins
dijous. Avui, a les 15.15 h, Super-
filharmònics a l’escola Santa Eu-
làlia. A les 16.45 h, alumnes d’ex-
pressió musical P-4 grup A a l’es-
cola de música. A les 17.45 h,
alumnes d’expressió musical P-4
grup B a l’escola de música. A les
18.15 h, conjunt instrumental
pianos C a l’escola de música. A
les 19.15 h, conjunt instrumental
pianos B a l’escola de música. Or-
ganització: Escola Municipal de
Música de Berga. Gratuït.
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 La iniciativa Simfonova, que el periodista
Marcel Gorgori va estrenar el 2014 al teatre
Kursaal, va tornar al mateix escenari amb la
seva segona creació: La rebotiga de l’òpera,
un espectacle que mostra el públic allò que
aquest mai no veu de la producció d’un con-
cert o d’una òpera. La música va anar a cà-
rrec de l’Orquestra Barcelona Filharmonia i el
Cor Camerata Impromtu amb la col·laboració
de l’Orfeó Manresà. Com a solistes, el tenor
Carles Cosías, les soprano Elisa Vélez i Sara
Blanch i el baríton navassenc Carles Pachón.

Marcel Gorgori mostra 
al teatre Kursaal 
«La rebotiga de l’òpera»

MIREIA ARSO

PARAULES D’AMOR
L Teatre Conservatori de Manresa. DDirecció:
Joan Ollé i Iban Beltran. I Intèrprets: Laura Pujo-
làs, Cristina Arenas i Blanca Garcia-Lladó. D Dia:
Dissabte, 17 de desembre.

El è aniversari del Galliner, en-
titat cultural de Manresa res-
ponsable de la programació es-
table de teatre, dansa i música,

es va celebrar dissabte passat al teatre
Conservatori de Manresa en una amoro-
sa festa que va aplegar una bona colla de
convidats que en van gaudir al màxim. 

A l’entrada del teatre es van repartir
entre els assistents uns petits cors de
paper en els quals tocava escriure una
floreta per al Galliner que Jordi Mira i
Sílvia Sanfeliu, membres de l’entitat,
s’encarregaven de llegir mentre tothom
s’anava acomodant a la seva localitat. A
més, abans de començar l’espectacle de
l’aniversari, es podia fer un cop d’ull al
petit recull de fotografies que mostrava
la història del que havia estat el local de

l’entitat, actual Espai .
Paraules d’amor va ser l’espectacle es-

collit per a la festa d’enguany, un mun-
tatge en què el dramaturg i director del
muntatge, Joan Ollé, juntament amb
Iban Beltran, fan l’adaptació escènica
del Diccionari Tòntu (Elogi del barbarisme
i d’altres barbaritats de la parla catalana).
La peça és enginyosa, curiosa i divertida
i cal fer una especialíssima menció a les
tres intèrprets: Cristina Arenas, Blanca
Garcia-Lladó i Laura Pujolàs, que s’en-
carreguen d’interpretar un exercici dià-

lectic escènic ben complex. 
I, com en tota bona festa, hi va haver

també un moment per al brindis i el
pastís i per als agraïments. La celebració
del Galliner va tenir l’assistència d’his-
tòrics membres de l’entitat, com David
Pintó, actualment adjunt a la direcció
del musical de Dagoll Dagom Scara-
mouch; i Valentí Oviedo, actual director
de l’ICUB (Institut de Cultura de Barce-
lona). Juntament amb els seus companys
van brindar, com és normal, per molts
anys més.

AMOROSA FESTA D’ANIVERSARI
El Galliner va celebrar 21 anys al teatre Conservatori amb l’espectacle «Paraules d’amor», de Joan Ollé, una
peça enginyosa, curiosa i divertida. L’entitat manresana va repartir cors de paper i va mostrar fotos històriques
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IMATGE PROMOCIONAL

Les tres actrius del muntatge: Laura Pujolàs, Cristina Arenas i Blanca Garcia-Lladó


