
AGENDA

Música

PUIGCERDÀ
Puigcerdà Music Festival
Avui, a les 21.30 h, al Museu Cer-
dà, concert de duos i trio per a
violí, violoncel i piano amb Janna
Gandelman (Israel, violí), Dmitry
Yablosnky (Estats Units, violon-
cel) i Oxana Yablonskaya (Estats
Units/Israel, piano). Entrades: 10
euros. Venda anticipada a l’ofici-
na de turisme. Més informació
del certamen: puigcerdafesti-

val@gmail.com, 665 852 514,
www.puigcerdamusic.com.
Festival de Música de la Cer-
danya Avui, a les 22 h, a l’es-
glésia de Sant Domènec, concert
de Monica Green, que celebra 30
anys de trajectòria. Venda d’en-
trades a www.codetickets.com i
a l’oficina de turisme.

Escena

IGUALADA
Microteatre: Xiques Avui, di-
mecres i dijous, de 18 a 21 h, a
espais poc habituals del Teatre
de l’Aurora, funcions de 5 espec-
tacles curts amb artistes locals i
comarcals. Quatre funcions dià-
ries de cada espectacle. Entra-
des: 8 euros per un espectacle.
Consultar abonaments per re-
partir entre dies i espectacles. A
la venda exclusivament a la ta-
qulla, de 17 a 21 h. Més informa-
ció: www.teatreaurora.cat.

Art

CAL ROSAL
BÀT. Mostra de Fotoperiodis-
me Documental Al Konvent
de Cal Rosal, fins al 29 de se-
tembre. L’efecte de la censura i
la no llibertat a nivell personal i
social. La mediatització, inter-
pretació i versalitat de la notícia.
La fragilitat i destrucció de la
memòria històrica. Una mostra
que conté obres com les tasses
d’en Jordi Cuixart, les ceràmi-
ques d’en Ai Wei Wei i les foto-
grafies del taller de Fotografia
del Centre Penitenciari de Lledo-
ners dirigit per Maria Vernet. Es
complementa amb les fotogra-
fies de Samuel Aranda, que es
poden veure al poble d’Avià.  

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Biennal del Romànic del Ber-
guedà Fins al 26 d’octubre,
una vintena d’exposicions de
pintura, fotografia, dibuix o ins-
tal·lacions al monestir de Sant
Llorenç i a les esglésies de Sant
Quirze de Pedret (Cercs), Sant
Sadurní de Rotgers (Borredà),
Sant Vicenç d’Obiols (Avià) i Sant
Vicenç del Rus (Castellar de
n’Hug). Cada dissabte al matí hi
haurà visites guiades a les esglé-
sies. A l’agost es complementa-
ran amb l’actuació dels Acordio-
nistes del Pirineu. Els dijous, a
les 18.30 h, hi haurà visites guia-
des a les exposicions del mones-
tir. Informació: www.civitascultu-

ra.org.

Arqueologia 

CAPELLADES
Treballs d’excavació a l’Abric
Romaní. Visita lliure Fins al
27 d’agost, d’11 a 13 h i de 17 a 19
h. Tancat el dia 24 d’agost. S’està
excavant al nivell de fa 60.000
anys i és ple de fogars. Més infor-
mació: www.neancapellades.cat.

CULTURES
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BORREDÀ
▶Festa major. Avui, a les 10 h,
a la zona esportiva, campionat
de petanca. A les 12 h, a la pla-
ça, festa infantil amb xeringa-
da i festa de l’escuma. A les
16 h, a la plaça Major, campio-
nat de dòmino. A les 19 h, clas-
se de zumba a càrrec de Marc
Sensada. A les 22.30 h, a la pla-
ça Major, nit de ball a càrrec de
Carles Xandri. A continuació,
concert de fi de festa amb Dal-
ton Bang, xocolatada desfeta i
festa amb Mon Dj i Dj Xandri.

CASSERRES
▶Festa major. Dimecres, a
les 20 h, a la piscina municipal,
finals del microsprint-orienta-
ció. Dijous, a les 21 h, a la pis-
cina municipal, entrecotada.
Reserves: 93 823 42 03. A les
22.30 h, monòleg a càrrec de
Dani Pérez.

GIRONELLA
▶Festa Major de Sant Roc.
Avui, a les 12 h, al pavelló, con-
cert infantil d’El Pot Petit. En-
trades: 3 euros. A la venda a
l’aplicació de Gironella i a en-

tradium.com. A les 18 h, amb
inici a la font de Cal Forroll, ca-
minada contemplativa fins a
Sant Marc. A les 20 h, a la Fun-
dació Sant Roc, proclamació
del padrí i la padrina de la Fun-
dació Sant Roc. A les 20.30 h, a
l’ermita de Sant Marc, activi-
tats d’atenció plena pels vol-
tants. A les 21.30 h, a la plaça
de la Vila, havaneres amb Els
Cremats i rom cremat.

GRANERA
▶Festa major. Avui, de 16.30
a 19 h, al Casal, taller de ma-
nualitats.

IGUALADA
▶Festa major. Avui, a les
11.30 h, trobada a la plaça del
Rei Neptú per a les visites al
nou edifici de l’Arxiu Comarcal
de l’Anoia, antiga Escola Tene-
ria. Recorregut guiat a càrrec
de l’arquitecte municipal Car-
les Crespo i David Martínez.
Durada: 1 hora i mitja. Gratuït.
Capacitat limitada. Cal inscrip-
ció prèvia a martinezd@aj-

igualada.net. A les 11.30 h, a la
plaça de Pius XII, Coll@nadeta,
activitats per a la canalla. A les
12 h, al saló de sessions de
l’Ajuntament, presentació del
tabal, l’estampa del sant i lliu-
rament del penó de la ciutat a
la Coral Gatzada pel seus 50è
aniversari. A les 17 h, al carrer
del Rec, jocs bèsties, proves
per a totes les edats. A les
17.30 h, al carrer del Rec, cursa
de la síndria. Ho organitza: La
Coll@nada. A les 18 h, Igualadí
de ferro. Edat mínima: 14 anys.
Ho organitza: La Coll@nada. A
les 18.30 h, a la sala d’exposi-
cions de la Biblioteca Central,
inauguració de «Te’n recordes?
Lectures, música i pel·lícules

de la nostra vida». Fins al 19 de
setembre. A les 19 h, al Museu
de la Pell, taller «Músiques de
festa». A partir de 4 anys. Gra-
tuït. De 18 a 21 h, a espais poc
habituals del Teatre de l’Auro-
ra, microteatre: Xiques, 5 es-
pectacles curts amb artistes
locals i comarcals. Quatre fun-
cions diàries de cada especta-
cle. Entrades: 8 euros per un
espectacle. Consultar abona-
ments. Més informació:
www.teatreaurora.cat. A les
19.30 h, a la sala municipal
d’exposicions, inauguració de
l’exposició «Que comenci la
funció! El circ a Igualada (1883-
2018)», amb informació apor-
tada per Josep Elias i Farré.
Fins al 8 de setembre. A les
20 h, tabalada menuda del
carrer Dr. Joan Mercader a la
plaça de l’Ajuntament. Coordi-
nada pels Grallers d’Igualada.
A les 21.30 h, al Parc Central,
cinema sota els estels amb la
projecció d’Hotel Transsilvània

3: unes vacances monstruoses.
A les 21.30 h, a la plaça de Pius
XII, espectacle-concurs Tria de
les espurnes de la Coll@nada.
Dimecres, a les 11.30 h, amb
punt de trobada a la plaça del
Rei Neptú, visites al nou edifici
de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia,
antiga Escola Teneria. Gratuït.
Places limitades. No cal ins-
cripció. A les 12 h, a la plaça
Pius XII, jocs de taula en famí-
lia. Ho organitza: La
Coll@nada. 

NAVÀS
▶Festa major. Dimecres, a
les 18 h, al parc de l’Estació, es-
pectacle infantil Una carretada

de contes, a càrrec de La Guilla
Teatre. A les 19.45 h, a la plaça
de l’Ajuntament, classe de
zumba a càrrec del Petit Pala-
ce. A les 22 h, a la plaça de
l’Ajuntament, cinema a la fres-
ca amb la pel·lícula El gran

showman. Ho organitza: Foto-
film Navàs. 

PUIGCERDÀ
▶Festa de l’Estany. Avui, a les
22 h, a l’església de Sant Do-
mènec, concert de Monica
Green, que celebra 30 anys de
trajectòria, en el marc del Fes-
tival de Música de la Cerdanya.
Venda d’entrades a www.code-

tickets.com i a l’Oficina de Tu-
risme. 

SALDES
▶Festa major. Avui, a les 18 h,
tornegi de bàsquet 3x3. A les
22 h, cinema a la fresca. Més
informació: a l’Instagram de
comissiofestessaldes.

LA SEU D’URGELL
▶Festa major. Avui, a les 19 h,
al Palau d’Esports, concert d’El
Pot Petit. 12 euros; 7 euros de
4 a 14 anys i gratuït fins a 3
anys. A la venda a Turisme Seu
i Turisme del Consell.

FIRES I FESTES
IMATGE PROMOCIONAL

El Pot Petit actua avui a Gironella i a la Seu

Pau Riba explica que «hi havia una noia que
m’agradava però no em fotia ni cas, i d’alguna ma-
nera vaig intentar ridiculitzar-la i que alhora notés
que m’interessava». D’aquesta anècdota en va
néixer una peça musical tant emblemàtica com
Noia de porcellana, una de les deu que protago-
nitzen l’exposició«Les cançons del 68», que acull
la biblioteca de Moià durant el mes d’agost.

Tal com continua explicant el plafó dedicat a
Riba, l’al·ludida va acabar descobrint que era la
musa que havia inspirat una de les cançons més
coneguda del seu autor. «Curiosament, ella –que
era una nena pija– es va tornar hippy. Ja sap que
la cançó era per a ella i n’està encantada», afegeix
el cantant i guitarrista.

La mostra organitzada pel Grup Enderrock es
pot veure a Moià gràcies al suport de la Diputació
de Barcelona. En els dotze plafons que la formen,
es destaquen una desena de cançons que són part
del patrimoni cultural i musical del país i que te-
nen el nexe en comú d’haver complert mig segle
de vida. De cadascun d’aquests temes se’n mostra
una imatge del disc, la fotografia de l’artista, un
text explicatiu, la fitxa discogràfica i un codi QR
des del qual es pot escoltar la cançó.

A més de La Noia de Porcellanade Pau Riba, en
la mostra també es parla de Lluís Llach (L’estaca),
Maria del Mar Bonet (Què volen aquesta gent?),
Joan Manuel Serrat (Paraules d’amor), Raimon
(D’un temps, d’un país), Ovidi Montllor (La fera
ferotge), Jaume Sisa (L’home dibuixat), Jaume Ar-
nella (Les rondes de vi), Toti Soler (Petita festa),
Quico Pi de la Serra (El burgès) i Guillermina Mot-
ta (Visca l’amor).

Precisament, en el text d’aquesta darrera artista
s’apunta que, després de viure els fets del maig del
68 a París, Motta es va proposar un nou repte crea-
tiu. «M’agradava musicar poetes i vaig pensar que
estaria bé fer un disc amb poetes catalans des del
segle XV fins al XX, al voltant dels diferents tipus
d’amor que hi ha. Maria Aurèlia Capmany em vo-
lia convèncer que la cantés canviant el gènere i di-
gués ‘visca l’amor que m’ha donat l’amic’, però vaig
preferir seguir fidelment el text original del poeta»,
explica la cantant.

TONI MATA I RIU MANRESA

Una exposició rememora
les cançons del 68, a Moià
La mostra que organitza Enderrock es pot veure aquest mes a la
biblioteca, amb deu temes musicals catalans com a protagonistes

BIBLIOTECA DE MOIÀ

Plafons d’Ovidi Montllor i Guillermina Motta

 L’antiga fàbrica de l’Anònima de Manresa, que els darrers temps s’està promocionant com un espai cultural que
acull des d’actuacions musicals fins a representacions escèniques i propostes d’arts plàstiques, serà l’epicentre del
Festival de Circ, que viurà la segona edició els dies 13 i 14 de setembre, organitzat per La Crica, el Kursaal i l’Ajunta-
ment de Manresa. El Teatre Kursaal acollirà l’espectacle inaugural, Extension, un muntatge d’acrobàcies de la com-
panyia francesa Cirque Inextremiste. La funció tindrà lloc el divendres 13 de setembre a les 21 h i les entrades, que
ja es poden comprar, valen 8 euros. El Festivalet inclou en el seu programa set funcions que es podran veure du-
rant el dissabte 14 des del matí fins a la nit a les instal·lacions de l’Anònima, on ahir es va fer la presentació a la
premsa dels trets principals del certamen. -Albert Blaya Sensat

El Festivalet de Circ de Manresa se centralitza a l’Anònima
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