
AGENDA

CULTURES

Regió7DIJOUS, 20 DE FEBRER DEL 202034

Música

MANRESA
Classe magistral per aprendre

a tocar el baix  Avui, a les 19
h, al Centre de Creació Musical
de la sala Stroika. A càrrec de
Miki Santamaria, baixista pro-
fessional amb una àmplia trajec-
tòria (Doctor Prats, El Niño de la
Hipoteca...). Gratuït. Cal fer la
inscripció a www.centredecrea-

ciomusical.cat.
«The Opera Locos»  Avui, a
les 21.30 h, a la Sala Gran del
teatre Kursaal. Per celebrar els
13 anys del Kursaal, espectacle
de la Companyia Yllana amb una
batalla d’egos plena d’òpera i
humor.Entrades: 20 euros (18
euros per a majors de 65 anys i
estudiants d’escoles de música; i
10 euros amb el carnet del Galli-
ner i per a menors de 25 anys). A
la venda a les taquilles, al 93 872
36 36 i a www.kursaal.cat.
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74)
Avui, a les 22 h, concert del cicle
Tribut a càrrec de Pacto entre
Caballeros, banda que homenat-
ja Joaquín Sabina. Entrades: 12
euros. A la venda al Voilà! i re-
serves de taula a entrades@voi-

la.cat.

Lletres

GIRONELLA
Club de música  Avui, a les 18
h, a la biblioteca. Sessió sobre el
flamenc: El cante, el toque, el

baile.

MANRESA
Club de lectura de novel·la 

Avui, a les 18 h, a la sala de su-
port de la biblioteca de l’Ateneu
Les Bases. Estupor i tremolors,
d’Amélie Nothomb.
Club de lectura de novel·la 

Avui, a les 19 h, a la sala d’actes
de la biblioteca del Casino. París

era una festa, d’Ernest Heming-
way.

Audiovisual

LA SEU D’URGELL
Projecció dels Premis VOC

2020 Avui, a les 19 h, als Cine-
mes Guiu, primera sessió de la
projecció de la mostra, que inter-
cala curts de ficció i documen-
tals. La 4a edició dels Premis
Versió Original en Català, que or-
ganitza Òmnium Cultural, pro-
grama dues sessions finalistes
que competeixen pels premis del
públic i del jurat.

Festes

MANRESA
La Llum  Avui, de 18.30 a 22 h,
al centre històric, Jardins de
Llum 2020: itinerari d’art, llum i
aigua amb 28 propostes. Ho or-
ganitza: Taula d’Arts Visuals de
la Catalunya Central i Ajunta-
ment. A les 19 h, trobada a l’ofici-
na de turisme (plaça Major, 10),
per a la visita guiada La Llum de

l’esplendor medieval, amb la
il·luminació d’espelmes pel pa-
trimoni medieval manresà. Gra-
tuïta, però cal fer reserva. Infor-
mació i inscripcions: 93 878 40
90, www.manresaturisme.cat. A
les 19.15 h, a la Ben Plantada, re-
collida simbòlica de l’aigua de la
Sèquia a càrrec del Club Atlètic
Manresa. A les 19.30 h, a la plaça
Sant Domènec, arribada de la
Llum portada pel Centre Excur-
sionista de la Comarca del Bages

i l’Aigua portada pel Club Atlètic
Manresa per anar a l’església del
Carme i a la plaça Infants. A les
19.30 h, a la plaça Sant Domè-
nec, L’encesa de la Nova Llum,
voluntaris amb espelmes partici-
paran en un espectacle Desobe-
diència, amb música, il·lumina-
ció i audiovisuals. És una propos-
ta de Jo Jet i Maria Ribot coordi-
nada per Òmnium Bages-Moia-
nès, amb projeccions a les 20.15,
20.45 i 21.15 h. A les 20 h, a l’es-
glésia del Carme, 10è Misteri de
la Llum, teatre litúrgic a sem-
blança medieval, a partir d’una
idea de Jueus de l’Aixada. A con-
tinuació, de la porta de l’esgésia
i fins a la plaça Europa i la plaça
Infants, acció teatral amb l’arri-
bad de la Llum i l’Aigua al monu-
ment de la Llum. Divendres, de
10 a 14 h, visites al carrer del
Balç, centre d’interpretació me-
dieval. Preu: 3 euros. Gratuït per
als menors de 8 anys. A les 10.15
h, seguici d’autoritats des de
l’ajuntament i fins a l’església del
Carme. A les 10.30 h, a l’església
del Carme, concelebració euca-
rística presidida per Josep Maria
Soler, pare abat de Montserrat.
Amb la participació de la Capella
de Música de la Seu, cor parro-
quial de Sant Josep i coral Font
del Fil. A continuació, pujada i
baixada del pilar de quatre a les
escales del Carme a càrrec de la
colla castellera Tirallongues. A
continuació, seguici d’autoritats i
de la imatgeria de Manresa fins
a la plaça Major. A continuació,
tronada manresana. A continua-
ció, ballada de la imatgeria, ba-
llada participativa del ball del
Rossinyol i del ball de la Bolan-
guera i ballada de sardanes amb
la cobla Ciutat de Manresa.

SANT FRUITÓS DE BAGES
Festa de l’Arròs infantil 

Avui, a les 20 h, al Nexe-Espai de
Cultura, sopar maridatge
d’arrossos i vins. 4 arrossos ma-
ridats amb 4 vins de la DO Pla de
Bages. Preu: 55 euros. Venda de
tiquets al Nou Celler.

Carnestoltes

BELLVER DE CERDANYA
Carnestoltes  Avui, a les 20 h,
sortint de la plaça del Portal,
cercavila i presa de l’ajuntament
pel rei Carnestoltes. A les 21 h,
des del balcó de l’ajuntament,
lectura del pregó, música i balls
tradicionals de l’Espingueri, el
Burricot i el Tio Fresco. Tast de
botifarra d’ou.

BERGA
Carnaval  Avui, a les 20 h, a la
plaça del Forn, botifarrada po-
pular a càrrec de l’associació de
veïns de la Pietat. Amenitzarà la
vetllada el grup musical La últi-
ma y nos vamos.

CARDONA
Carnestoltes  Avui, a les 19 h,
celebració del Dijous Llarder
amb la cercavila amb els gegants
Jaume i Jaume Petit, música
amb la Banda de Cardona. Tot
seguit, a la Fira de Dalt, botifa-
rrada amb la Colla de Geganters
i Grallers de Cardona. Diven-

dres, a les 10 h, inici de la rua
des de les diverses escoles per
celebrar el dia de Carnaval de les
Escoles. A les 10.30 h, aturada
davant del Llobet per arribar
plegades a la plaça de la Fira,
amb la Banda de Cardona i la Xa-
ranga Màgic. Es llegirà el pregó i,
a les 11 h, concert amb Ai Carai!

La llum, el color, l’ai-
gua i l’art són els prota-
gonistes de les propos-
tes que avui se celebra-
ran al centre històric de
Manresa a partir de les
18.30 h i fins a les 22 h.
L’itinerari Jardins de
Llum i l’Encesa de la
Nova Llum ompliran
carrers, places i locals
d’activitat en la vetllada
prèvia a la festivitat hi-
vernal de la ciutat.

Els Jardins de Llum
arriben a la 6a edició i
conviden a contemplar
creacions artístiques
basades en els jocs lu-
mínics, ubicades a la
Seu, la Baixada, els Jut-

jats Vells, el carrer del
Balç, la plaça Major, So-
brerroca, les places de
Sant Ignasi Malalt i el
Carme, l’Anònima,  el
carrer d’en Botí, Sant
Miquel, la Plana de
l’Om i la plaça Gispert.
L’entrada en els espais
tancats com la basílica
i la casa Ollé és lliure.

Algunes de les ins-
tal·lacions es podran
veure també el diven-
dres i el dissabte, de 18
a 21 h. Entre els artistes
presents hi haurà Tom
Carr, Marcantoni Ma-
lagarriga, Anna Benet i
Esperança Holgado. Hi
haurà també col·lec-
tius locals.

De forma paral·lela,
se celebrarà la 8a edició
de l’Encesa de la Nova
Llum, a la plaça de Sant
Domènec. 30.000 es-
pelmes és previst que
s’encenguin a l’entorn
de l’indret, i en un esce-
nari situat al centre Jo
Jet i Maria Ribot i el ba-
teria Josep Cordobès
representaran Desobe-
diència. Una perfor-
mance de música, llum
i audiovisuals, de 20
minuts, que tracta so-
bre quatre episodis
d’insubmissió dels ca-
talans al llarg del segle
XX. Se’n faran tres ses-
sions a les 20.15 h, les
20.45 h i les 21.15 h.

REDACCIÓ MANRESA

Els Jardins de Llum
conviden a veure art
quan es faci fosc
L’itinerari tindrà lloc al nucli antic de Manresa i 
se celebrarà en paral·lel a l’Encesa de la Nova Llum

ARXIU/JORDI BIEL

Una de les propostes de l’edició de l’any passat

 L’Ateneu Barcelonès va acollir, dimarts, la presentació del documental  «A prop de
casa», que explica el procés  de trasllat del vell poble de  Sant Salvador de la Vedella
al nou nucli, Sant Jordi de Cercs.  L’alcalde Jesús Calderer va explicar que la sala es va
omplir per descobrir «aquesta gran història que cada vegada coneix més gent». És el
documental del 2017  dirigit per Jaume Duran. A la foto, moment de la presentació.

La història de Sant Salvador de la Vedella a l’Ateneu

ARXIU PARTICULAR

El teatre Kursaal de
Manresa celebrarà avui
a la nit (21.30 h) el 13è
aniversari de la reinau-
guració amb la repre-
sentació de l’espectacle
musical The Opera Lo-
cos, de la companyia
Yllana. Les entrades es
poden adquirir a taqui-
lla i a la web kursaal.cat
al preu de 20 euros (18
euros els estudiants de
les escoles de música i
els majors de 65 anys;
10 euros amb el carnet
del Galliner i els me-
nors de 25 anys). 
The Opera Locos va

obtenir l’any passat el
Premi Max al millor es-
pectacle musical i és
una proposta de músi-

ca i humor que presen-
ta una batalla d’egos.
Cinc cantants excèn-
trics són els protago-
nistes d’un recital so-
bre els compositors
més grans de la història
de l’òpera, però a me-
sura que va transcor-
rent la vetllada es po-
sen de manifest les pas-
sions ocultes de cadas-
cun d’ells.

Yllana és una com-
panyia que ja ha actuat
en diverses ocasions al
teatre manresà, amb
espectacles com The
Primitals, Chefs, Bro-
kers, ¡Muu! i GagFather.
Amb The Opera Locos
han estat tres mesos a
París amb un enorme
èxit de públic.

REDACCIÓ MANRESA

El Kursaal fa 13
anys amb una
obra d’Yllana

LIGHUEN DESANTO

El quintet protagonista de «The Opera Locos»

El Museu de la Tècni-
ca de Manresa ha en-
trat a la xarxa Water
Museums Global Net-
work, i juntamb el Mu-
seu Agbar de Cornellà
són els únics centres de
l’Estat espanyol que en
formen part. La inicia-
tiva fa una crida a per-
sones i institucions a
dur a terme accions de
forma urgent per repa-
rar la deteriorada rela-
ció dels humans amb
l’aigua.

Amb motiu del Dia
Internacional de l’Ai-

gua del 2020, la xarxa
posa en marxa un con-
curs per a escoles per
promoure gestos en fa-
vor de la protecció dels
recursos hídrics.

The Water We Want
(L’aigua que volem) és
el nom del certamen,
que s’adreça a estu-
diants de 6 a 12 anys i
de 13 a 18 i proposa re-
alitzar treballs de com-
promís amb l’emer-
gència climàtica. Els
centres interessats es
poden adreçar al mu-
seu i a www.watermu-
seums.net.

EFE BARCELONA

El Museu de la Tècnica
de Manresa entra a la
xarxa Water Museums
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