
La setena edició del cicle de
músiques amb ànima Sons del
Camí retornarà la música en di-
recte a la basílica de la Seu i al
claustre del Museu Comarcal del
21 al 24 de juliol i inclourà un car-
tell amb els noms destacats del
solsoní Roger Mas i del músic de
Collbató Ferran Palau i amb els
projectes amb accent local d’Itzi-
pa i MediterrÀniam. Com reque-
reix la situació actual marcada per
la pandèmia de la covid-19, tant a
la basílica com al claustre es con-
trolarà la capacitat a través de
dues portes d’accés i hi haurà
seients per garantir la distància
entre el públic.

Lligat al projecte de ciutat Man-
resa 2022 i dins del seu eix Batega,
Sons del Camí és un cicle de mú-
sica en directe i en petit format or-
ganitzat per l’Ajuntament  i la Fun-
dació Turisme i Fires de Manresa.
El programa s’iniciarà el dimarts
21 de juliol amb Itzipa, projecte
guanyador del Llumplugged 2017
que es mou en l’arrel tradicional i
que té l’essència en el joc de veus
d’Anna Jané i la manresana Clara
Sorolla. El dimecres 22, Ferran Pa-
lau presentarà el seu univers a tra-
vés del disc pop Kevin, la seva
obra més romàntica i  colorista. El
solsoní Roger Mas oferirà el dijous
23 les cançons de Parnàs, disc en
el qual ha agermanat música i
poesia. El cicle es clourà el diven-
dres 24 amb la música contem-
plativa de MediterrÀniam, grup
amb el flautista manresà Albert G.
Galbany. Els concerts comença-
ran a les 9 del vespre.

Com és habitual, Sons del Camí
combinarà els concerts de paga-

ment (Mas i Palau, a l’interior de
la basílica de la Seu) amb els gra-
tuïts (Itzipa i MediterrÀniam, al
claustre del Museu Comarcal).
Per als dos concerts gratuïts cal-
drà reservar l’entrada, que es farà
efectiva amb l’abonament d’un
euro i mig solidari. En els concerts
de pagament (12 euros, entrades
anticipades; i 15 euros, a taquilla),
l’organització destinarà també un
euro i mig a un projecte solidari.
Per als dos concerts de pagament
també hi ha l’opció d’aconseguir
un abonament anticipat pel preu
de 20 euros. Les entrades ja es po-
den reservar o comprar a
www.sonsdelcami.cat, a manre-
sa2022.cat i a manresaturisme.cat
o bé a l’oficina de turisme. També
es podran adquirir a la taquilla de
cada espai, una hora abans de
cada concert, però es recomana
fer la compra o la reserva antici-
padament per minimitzar les
aglomeracions.

Solidaris amb l’Associació Siriana

En consonància amb els valors de
solidaritat, acollida i cooperació
que presenta Manresa 2020, Sons
del Camí destinarà una part dels
beneficis econòmics obtinguts a
una entitat solidària de la ciutat.
En aquesta ocasió serà l’Associa-
ció Siriana Integració i Concòrdia,
la primera entitat de Manresa for-
mada per un grup de persones re-
fugiades originàries de Síria, que
volen aportar la seva experiència
per donar suport a persones que
visquin processos de refugi. S’ha
triat aquesta entitat perquè els
efectes de la covid-19 han estat es-
pecialment virulents als camps de
refugiats.
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Sons del Camí retornarà la música a la
basílica de la Seu i al claustre del Museu 
Roger Mas, Ferran Palau i els grups Itzipa i MediterrÀniam actuaran del 21 al 24 de juliol
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La 32a edició de la Fira d’espec-
tacles infantils i juvenils, La Mos-
tra d’Igualada, tindrà lloc del 15 al
18 d’abril del 2021, segons va
anunciar ahir l’organització d’un
certamen que enguany s’havia de
celebrar a final de març però es va
haver de suspendre per culpa de
la pandèmia. Les dates escollides
són posteriors a la Setmana Santa
de l’any vinent.

A partir d’avui, i fins al dia 15
d’agost, les companyies que hi
vulguin prendre part poden de-
manar la sol·licitud per fer-ho a
través d’un formulari disponible
a la pàgina web www.mostraigua-
lada.cat. La convocatòria està
oberta a companyies professio-
nals que vulguin presentar un es-
pectacle en qualsevol gènere (tea-
tre, dansa, música, circ...) adreçat
al públic infantil, juvenil o fami-
liar. Hi són admeses tant les crea-
cions pensades per ser represen-
tades en sala com a l’aire lliure.

Tal com exposa l’organització,
«es tindrà especialment en comp-
te la contemporaneïtat de la pro-
posta, la innovació en el llenguat-
ge escènic, l’aportació en el for-
mat i la dramatúrgia». La inscrip-
ció està oberta a companyies
d’arreu, tant de Catalunya i l’estat
espanyol com internacionals.
Després de la recepció de sol·lici-
tuds, la comissió organitzadora
farà la tria dels espectacles que es
veuran a la 32a edició.
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La Mostra
d’Igualada
tornarà el 2021
amb la 32a edició
del 15 al 18 d’abril

L’historiador i escriptor Enric
Calpena serà dimecres, a partir de
les 19 h, a la Llibreria Parcir de
Manresa per signar exemplars de
la novel·la El primer capità (Edi-
cions 62). L’autor recrea la vida de
Hans Gamper, el fundador del
Futbol Club Barcelona, durant la
seva estada a Catalunya, on va
arribar el 1898 i es va establir tot i
que no era la seva intenció inicial.
En aquestes últimes setmanes,
han passat per la Parcir Rafel Na-
dal, Laia Aguilar i Núria Pradas
per dedicar els seus llibres. L’accés
a l’acte és lliure i, de moment, és
la manera que permet els autors
retrobar-se amb els lectors abans
no es tornin a fer presentacions.

REDACCIÓ MANRESA

Enric Calpena
signarà exemplars
del llibre «El primer
capità» a la Parcir 

EL CARTELL
ARXIU/MARTA PICH

Roger Mas oferirà «Parnàs»

IMATGE PROMOCIONAL

Ferran Palau presentarà «Kevin»

ARXIU/MARTA PICH

Itzipa, amb la cantant manresana Clara Sorolla (segona per l’esquerra)

IMATGE PROMOCIONAL

MediterrÀniam, amb el flautista manresà Albert G. Galbany

L’Ajuntament de Sant Martí de
Tous i la nova direcció del Festival
de Llegendes de Catalunya (Fes-
llecat), a càrrec de Teatre Nu, han
apostat per la cultura sense re-
nunciar a celebrar l’onzena edició
del certamen. Del 3 al 6 de juliol,
el festival oferirà més sessions de
cada espectacle amb una capaci-
tat controlada. «Serem molt es-

trictes amb les mesures de segu-
retat i, per evitar cues i fer que el
públic se senti segur, no s’hi podrà
accedir sense l’entrada comprada
per internet», ha explicat un dels
directors, Víctor Borràs. Com a
novetat, a banda dels actes del pri-
mer cap de setmana de juliol,
també n’hi haurà durant el mes.

En un festival que arribava a
aplegar unes 4.000 persones, en

aquesta edició els espectacles no
passaran de les 40 o les 50 perso-
nes per sessió. Segons el tipus
d’espectacle, les entrades valen de
4 a 8 euros i ja s’han posat a la ven-
da a www.llegendes.cat.

La majoria de propostes previs-
tes per a abans de la covid-19
s’han pogut reprogramar o s’han
adaptat amb versions més breus
per mantenir el nombre de com-

panyies contractades. En total es
veuran una vintena d’espectacles
professionals de companyies
d’arreu del territori català i una
producció comunitària, L’Apaga-
da, en què enguany participen
més d’una vuitantena d’actors i
músics i que es farà a la plaça i dei-
xa enrere el seu format itinerant.
Destaca el circuit de llegendes al
castell, que integra cinc especta-
cles  amb quatre funcions les tar-
des de dissabte i diumenge. La
Companyia Pagans farà una resi-
dència artística a Tous de l’espec-
tacle que estrenaran a l’octubre a
la Fira Mediterrània de Manresa.

ACN/LAURA BUSQUETS ST. MARTÍ DE TOUS

El Festival de Llegendes de Tous farà
més sessions amb capacitat controlada

MÚSIQUES AMB ÀNIMA El cicle, en el marc de les Festes de Sant Ignasi i lligat al projecte Manresa 2022, arribarà
a la setena edició. Combina els concerts de pagament amb els gratuïts, i impulsa aportacions solidàries
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