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Els Ki-kids són màgics, i així ho
van demostrar ahir a la tarda da-
vant del públic que omplia la Sala
Gran del Kursaal. El musical pro-
tagonitzat per aquests simpàtics
personatges va aconseguir copsar
l’atenció de petits i grans al llarg
de poc més d’una hora de funció. 

Tot comença quan el Kio i la Kia
han de preparar un sopar especial
perquè esperen la visita d’un rei
d’Orient, però estan preocupats
perquè la seva amiga Pekas es
mostra distant i no saben què li
passa. Per això decideixen anar a
la Ludoteca a veure Mister K i la
girafa Kukie perquè els ajudin.
Després de consultar un metge, el
diagnòstic és clar: «la Pekas és a la

Lluna» i Kio i Kia han de fer tots
els possibles perquè la noia recu-
peri de nou l’alegria d’abans. Li
envien una carta dient-li com l’es-
timen, una història plena d’aven-
tures, música i emoció que té un
final feliç.

Mitjançant personatges com el
bomber, el policia o el carter (in-
terpretats pel mateix actor) l’es-

pectacle fa una reflexió sobre
com és d’important un gràcies o
un si us plau en la nostra vida
quotidiana. La màgia dels Ki-kids
té la particularitat de combinar
l’anglès i el català i està inspirat
en els personatges de la sèrie de
dibuixos animats «Ki-kids». Sota
la direcció del televisiu Àngel
Llàcer i amb la producció execu-
tiva d’AMP Produccions, l’espec-
tacle fa participar activament el
públic mitjançant uns ventalls
amb les cares dels personatges re-
partits entre els assistents a l’en-
trada del teatre. L’entranyable
història d’amistat protagonitzada
pels Ki-kids va guanyar-se la com-
plicitat dels menuts, que no van
escatimar rialles i aplaudiments
envers aquests personatges.

Els Ki-kids omplen de música,
aventures i públic el Kursaal 
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La Pekas és a la Lluna, se sent sola, però els seus amics Kio i Kia aconsegueixen que recuperi l’alegria 

El musical infantil,
dirigit pel televisiu
Àngel Llàcer, combina
l’anglès i el català
durant tot l’espectacle
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La gran família que forma la co-
lla castellera Tirallongues s’ho va
passar d’allò més bé ahir a la re-
presentació de «L’espectacle», a
la sala Els Carlins de Manresa. I
és que, per celebrar 15 anys, al-
guns components de la colla van

pujar a l’escenari per oferir al pú-
blic, que gairebé omplia la sala, la
representació del text «Lo tres de
nou», un quadre escènic amb els
castells com a protagonistes.

Tot i ser l’eix central de «L’es-
pectacle», aquest text es comple-
mentava amb un quadre escènic

de tema local titulat «Els avis de
la plaça Clavé», que a partir de les
converses del veïns convidava a la
reflexió sobre temes d’actualitat.
També es va poder veure la histò-
ria dels Tirallongues a partir de
fotografies, amanides amb la mú-
sica coral de Josep Anselm Clavé.

Els Tirallongues celebren els 15 anys
fent pujar «L’espectacle» a l’escenari
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Les converses dels avis de la plaça Clavé van obrir l’obra de teatre, centrada en el tema local i casteller
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L’Espai Pruna del Museu de
Montserrat (MDM) aposta
per la ceràmica en la seva nova
exposició temporal, Madola.
Vasos sagrats, que es pot veure
des de dissabte passat i fins al
15 de març. 

La mostra la forma una selec-
ció d’obres de Maria Àngels
Domingo Madola (Barcelona,
1944), en total 18 entre ceràmi-
ques i pintures sobre fusta i so-
bre paper. La barcelonina és
una artista contemporània que

treballa ceràmiques amb ca-
ràcter d’escultura i que té una
àmplia projecció internacio-
nal. És una de les figures més
destacades en el camp de la ce-
ràmica d’art a Catalunya, que
centra el seu treball en l’elabo-
ració d’unes peces de ceràmica
pura i prescindeix de l’acabat
superficial amb esmalts que és
habitual en molts ceramistes.
Va estudiar Ceràmica a l’Esco-
la Massana de Barcelona i pos-
teriorment es va llicenciar en
Escultura per la UB. 

El Museu de Montserrat
mostra els vasos creats 
per la barcelonina Madola
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Música, llibres, imatges i gas-
tronomia van protagonitzar, dis-
sabte al vespre, la presentació
del catàleg de la tercera edició
del Kovent Punt Zero de Cal
Rosal, que va omplir de públic
l’espai de l’antic bar restaurant
Pedrafosca i el va convertir en
un motel de carretera on, entre
d’altres, s’exposaven diapositi-
ves sincronitzades amb so i
acompanyades de jocs de llum. 

Segons el fotògraf Jordi Plana,
un dels membres de l’organitza-
ció, el lloc es va escollir pel seu
«peculiar encant en els àmbits ar-
quitectònic i estètic», perquè re-
corda «un espai inert al costat de
qualsevol carretera en direcció al
poble més recòndit, tot i estar ubi-
cat a l’entrada d’una capital de
comarca com Berga». L’objectiu
d’aquesta entitat artística, ano-
menada Moviment Punt Zero,

és «recuperar momentàniament
vells espais de la ciutat, que ha-
vien estat importants per a la vida
diària dels seus habitants», tal
com remarca Plana. De fet,
aquesta no és la primera exposi-
ció d’aquest tipus per a l’entitat,
perquè l’any passat ja van ubicar
una altra proposta artística al
castell de Sant Ferran de Berga.
En aquest sentit, Jordi Plana
sosté que «així es pot demostrar
com un lloc completament obli-
dat pot convertir-se en un espai
dinàmic amb molt pocs recur-
sos». Plana, però, recorda que
Moviment Punt Zero «no ocupa
edificis, sinó que arriba a un
acord amb els propietaris per con-
vertir-los temporalment en un
motor de l’art local», i reitera que
«és una cosa que es farà un any
darrere l’altre, perquè el Bergue-
dà és una zona amb molts espais
magnífics però enrunats».

ART

Moviment Punt Zero omple de
públic l’espai del Pedrafosca
en una mostra d’art a Berga
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Assistents a l’exposició artística de l’antic bar restaurant Pedrafosca


