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CULTURA POPULAR

Diumenge passat, 26 d’octubre,
els Moixiganguers d’Igualada van
dur a terme la millor actuació de
la seva història, en l’escenari de la
la plaça Pius XII d’Igualada i en
el marc de la seva diada. En
aquesta ocasió van actuar conjun-
tament amb els Castellers de Ba-
dalona i els Al·lots de Llevant,
que venien des de Manacor, a l’i-
lla de Mallorca.

Els de la camisa morada d’Igua-
lada van començar a escalfar-se
amb dos pilars de 4 simultanis de
presentació. A continuació, i te-
nint el segon torn d’actuació per a
cada ronda, en la primera varen
descarregar un magnífic 4 de 7
amb agulla, on cal destacar tant
l’esforç dels baixos com el treball
de coordinació de la pinya, que
van haver de fer per poder-lo
mantenir fins que va ser descarre-
gat. En segona ronda, varen des-
carregar un espectacular 5 de 7,
del qual, després d’haver-lo carre-
gat, la part de la torre va baixar un
xic massa ràpid i sense gaire sua-
vitat, deixant gairebé l’estructura

del 3 sola, però, tot i això, es man-
tingué estable i es va descarregar
satisfactòriament. En la tercera
ronda era l’hora de portar a plaça
el 3 de 7 amb agulla, el nou castell
sorpresa que la colla feia dies que
estava assajant i que es va descar-
regar a la perfecció malgrat la di-
ficultat tècnica que requereix tot
el castell pel poc espai que hi ha
entre l’agulla i el tronc. Finalment,
a la ronda de pilars van descarre-
gar un pilar de 5 i un pilar de 5 ai-
xecat per sota simultàniament.

D’altra banda, els camisa groga
de Badalona van descarregar un
pilar de 4 de presentació, i tenint
el tercer torn d’actuació per a ca-
da ronda, van descarregar el 4 de
7, el 3 de 7 i el 5 de 6 a cada ronda

successivament. Finalment, van
descarregar un pilar de 5 de co-
miat.

Pel que fa als camisa verda de
Manacor, van descarregar 3 pilars
de 4 simultanis de presentació, i
tenint el primer torn d’actuació
per a cada ronda, van descarregar
el 3 de 7, el 4 de 7 i la torre de 6 (2
de 6) a cada ronda, respectiva-
ment. Finalment, van descarregar
un pilar de 5 de comiat i més tard
un pilar de 4. Cal esmentar que els
Al·lots de Llevant van agrair l’a-
collida lúdica i cultural que els
Moixiganguers els van fer durant
tot el cap de setmana, i que va fi-
nalitzar amb un dinar de germa-
nor després de l’actuació.

El cap de colla dels Moixigan-
guers d’Igualada, amb gran entu-
siasme i satisfacció, va felicitar to-
ta la colla per haver fet la millor
actuació de la història.

La propera actuació castellera
dels Moixiganguers tindrà lloc el
diumenge 2 de novembre a les 12
del migdia a Centelles, on actua-
ran amb els Sagals d’Osona i els
Castellers de la Vila de Gràcia per
la diada dels Sagals. 

Igualada veu la millor actuació
de la història dels Moxiganguers

El 3 de 7 amb agulla
era la sorpresa que
s’assajava de feia dies,
i es va descarregar a
la perfecció
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El Concurs de Teatre Amateur
Vila de Piera va presentar dissab-
te al vespre la quarta obra que es
presenta al certamen: «Cana-
lles», del Grup Taller de Teatre
La Passió d’Esparreguera. Sota
la direcció de Meritxell Sabater,
l’obra pren com a punt de parti-
da la representació de Sergi Bel-
bel «Criatures». T de Teatre és la
companyia que va estrenar l’any
1998 aquesta obra, centrada en
les relacions entre pares i fills. 

«Canalles» tracta la relació en-
tre adults i nens, sovint conflicti-
va, i presenta una visió de la vida
des de l’òptica dels infants i una
altra des del punt de vista dels
adults. L’obra s’estructura en
vuit esquetxos divertits i irònics,
que ens endinsen en el món par-
ticular dels personatges. 

«Nounats» es riu dels pares
protectors que pensen que el seu
fill és el millor del món. «Càs-
ting» presenta una situació en
què tres mares porten els seus
respectius fills a una prova per
fer un anunci televisiu. Cada una
d’elles vol veure reflectit en el
seu fill allò que a elles els hagués
agradat ser. A «Vull ser gran!»,
una nena va reflexionant en veu

alta sobre tot allò que li agradaria
fer si fos gran. «Per què» ens des-
cobreix els problemes íntims de
parella a través de les preguntes
irreverents de la seva filla de 5
anys. I és que els petits senten
una curiositat per tot allò que es
mou al seu voltant, i els adults no
tenen resposta a tot allò que se’ls
pregunta. 

Aquesta és la segona vegada
que el grup de teatre d’Esparre-
guera representa «Canalles».
L’obra va començar amb un tre-
ball d’equip que finalment va es-
devenir un muntatge teatral. El
vestuari dels personatges està
ben cuidat i l’escenografia és sen-
zilla, però adequada a les situa-
cions. La propera obra tindrà lloc
dissabte vinent a la Societat Fo-
ment de Piera. «Carnaval» és
com s’anomena la representació
que posarà en escena el Grup
Elenc Dramàtic de Sant Vicenç
dels Horts. L’argument de l’obra
se situa en una comissaria de po-
licia on quatre agents intenten
resoldre la desaparició d’una
criatura. Però hi ha un problema:
no hi ha pistes, ni mòbil ni tam-
poc cap rescat, només la presèn-
cia del mal que sacseja la vida de
tots els personatges. 

La Biblioteca Central d’Iguala-
da ha estat guardonada amb el
premi María Moliner 2008 «a la
labor bibliotecaria», segons infor-
ma la mateixa institució igualadi-
na. Aquest és un premi que ator-
ga el ministeri de Cultura. 

Les biblioteques de La Oliva
(Las Palmas), en la modalitat
d’integració social, i Ortigueira
(la Corunya), en la d’animació a
la lectura, han estat les altres
guardonades en la convocatòria
d’aquest any.

Un total de 557 projectes pre-
sentats per biblioteques de tot
l’estat espanyol s’han presentat
als premis d’enguany. L’any pas-
sat la Biblioteca ja va rebre una

menció especial en aquests pre-
mis, pel projecte «Complicitat».

La Biblioteca ha presentat
aquest any el projecte «Els al-
tres», que reflecteix la col·labora-
ció, al llarg dels anys, entre la Bi-
blioteca i altres agents culturals
de la ciutat, com l’Arxiu Històric,
l’Escola Municipal de Música,

l’Escola d’Art Gaspar Camps, el
Servei Local de Català, les llars
d’infants municipals i la Creu Ro-
ja a l’Anoia. 

S’esmentava que aquesta col·la-
boració ha evolucionat fins a as-
solir una autèntica complicitat
que ha permès tirar endavant
projectes de forma conjunta, com
l’organització d’exposicions, actes
culturals o clubs de lectura. 

La directora de la Biblioteca, M.
Teresa Miret, explica que el pro-
jecte és la plasmació de la volun-
tat d’integració en la seva comu-
nitat «per oferir uns serveis millors
i a més públic, dins el nostre àmbit
d’actuació, que és la formació con-
tinuada i la promoció de la lectura i
el lleure». 

TEATRE

MIQUEL ROMERO

Una escena de «Canalles», presentada dissabte al concurs pierenc

«Canalles» ironitza sobre
les relacions entre adults i
infants al Foment de Piera

La Biblioteca d’Igualada guanya el premi
María Moliner «a la labor bibliotecaria»
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Valora la col·laboració,
al llarg dels anys,
entre la Biblioteca i
altres agents culturals
de la ciutat


