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la guia d’oci per  
al cap de setmana✤d’Entrada

ALTRES 
PROPOSTES

EDUARD INIESTA 

uDiumenge, a les 19 h. El 10è 
CD del guitarrista i cantant Edu-
ard Iniesta, Trajecte Animal, és 
un treball trencador, d’essència 
rockera i fet a 4 mans amb el seu 
germà Xavier, que n’és el lletris-
ta. També l’acompanyarà al con-
cert al Voilà!, amb segones veus i 
harmònica. Amb Trajecte Animal, 
Eduard Iniesta vira cap a un rock 
contundent i alhora sofisticat, i 
posa l’accent en la guitarra elèc-
trica. Voilà! (Manresa). 12 euros

MONTSE XANCÓ

RÈQUIEM DE MOZART 

uDiumenge, a les 12.30 i a les 
18.30 h. L’Orquestra del Reial 
Cercle Artístic de Barcelona in-
terpretarà el Rèquiem de Mozart 
acompanyada de quatre solistes: 
Alba Martínez (soprano), Carlos 
Ortiz (tenor), Angela Lorite (mez-
zo) i Xavier Casademont (baix); i 
participants de cinc corals reco-
negudes al Palau de la Música. 
Casino de Calaf. 17 euros i 20 
euros. Descomptes als socis.

IMATGE PROMOCIONAL

KontrastCirc i música

El Konvent munta una carpa
u El centre cultural s’apropa al públic del Berguedà amb un cicle de música i circ al mig de Cal Rosal

n Quan sembla que ja no poden 
sorprendre més, els activistes cul-
turals del Konvent ho tornen a 
aconseguir. Amb una oportuna 
aliança amb la companyia de circ 
internacional My!Laika han 
muntat una carpa al mig de Cal 
Rosal, en terme d’Olvan, i hi ofe-
reixen Kontrast, una programa-
ció de circ i música que s’allarga-
rà fins al 25 d’abril. L’objectiu, se-
gons expliquen, és fer-se encara 
més visibles i així acostar-se al pú-
blic del Berguedà, el que encara 
no s’ha atrevit a gaudir de les pro-
postes culturals que programen 
al decadent edifici de les monges 
de l’antiga colònia tèxtil.  

Per això, les restriccions de 
mobilitat no els han fet tirar enre-
re. I el cas és que estan tenint molt 
bona resposta: el concert d’ahir 
de Ferran Palau es va fer amb les 
entrades exhaurides i per a la ses-
sió de demà de l’espectacle de 

circ Laerte, de My!Laika, tampoc 
queden entrades anticipades 
que, a banda de poder-se reser-
var a la web del Konvent, també 
es poden adquirir a  Casa En-
fruns, de Cal Rosal. A causa de la 
normativa vigent, la capacitat a la 
carpa s’ha de limitar al 50%: així 
com a màxim hi poden accedir 75 
persones. L’Ajuntament d’Olvan 
també ha ajudat a tirar endavant 
la iniciativa i l’alcalde, Sebastià 
Prat, subratlla que «col·laborant 
és com es fan les coses» i s’ha su-
mat a convidar a la carpa «a la 
gent de la comarca... i de la ve-
gueria, si és el cas».  

Kontrast és una proposta de 
Konvent Cirk, que es va estrenar 
l’any passat amb la idea «de treu-
re el circ dels grans nuclis de po-
blació i apropar-lo al territori. 
Vam apostar per fer residències i, 
després, encara que no estigués 
acabat, mostrar el treball fet al pú-
blic. I va tenir molt bon ressò», 
destaca Clara Faura, una de les 
coordinadores de la proposta. 
Enguany, per incidir en la idea de 
descentralitzar el circ, han anat 
encara més enllà: «hem posat el 
circ al mig del poble» amb una 
carpa, on oferiran una programa-
ció multidisciplinar.  

Per a la companyia My!Laika, 
nascuda el 2009 i que ja ha actu-
at diversos cops a Catalunya (dos 
cops al Grec, a la Central del Circ, 
al Mercat de les Flors...), l’«afini-
tat artística» amb el Konvent els 
ha permès plantar per primer cop  
a l’estat espanyol la seva carpa, 
que fa sis anys que volta per Eu-
ropa. Una fita que els estava cos-
tant, apunta Nico Agüero, res-
ponsable de difusió i producció 
de la companyia.  

My!Laika és una companyia 
de circ contemporani que hi bar-
reja dansa, teatre i música. A Cal 
Rosal presentaran Laerte, un es-
pectacle que homenatja el mar «i 
la gent que el desafia». N’oferiran 
quatre sessions, entre aquest i el 
proper cap de setmana. A la car-
pa hi han convidat espectacles 
«afins»: Ridículo, de La Chinche 
Negra (avui, 19 h), una proposta 
experimental per a públic adult; 
Cuerdo, de Karl Stets (diumenge 
18, 12 h), un solo de clown per a 
partir de 4 anys; Quasar, de Sys-
tème 47, que barreja malabars i 
manipulació d’objectes; i Andre, 
de La Belle Journée, que inclou 
l’humor.  I també propostes mu-
sicals com el flamenc d’Anna Co-
lom (ja coneguda del Konvent) o 
els ritmes caribenys de Mama 
Calypso. Avui serà un dia especi-
al perquè tots els artistes seran re-
sidents del Konvent: el músic Bru 
Ferri col·laborarà amb el teatre de 
culte de La Chinche Negra; i Va-

lentina & T.E.P. estrenaran l’àl-
bum, The line, que aca-

ben de publicar.

Una exposició per 
entrar a l’univers  
de Flavita Banana

uLa temporada expositiva de 
Konvent s’estrenarà dissabte 
amb Potra de Troya, un itine-
rari concebut per apropar-se 
a la vida interior i a l’obra de 
Flavia Álvarez Pedrosa, cone-
guda com a vinyetista, aguda 
pensadora i narradora humo-
rística de l’actualitat que fir-
ma com a Flavita Banana. Per 
Pep Espelt, director de Kon-
vent, és «una declaració d’in-
tencions de la nostra línia edi-
torial: ficar el dit a la llaga per 
explicar la societat».

Flavita Banana

@INTI.GAJARDO.G

L’ESDEVENIMENT

PEPA MAÑÉ. CAL ROSAL

uLloc: carpa Konvent-Side Kunst-Cirque. Pla 
de l’Alemany - Camí de Pedret. Cal Rosal. Ol-
van. uDia i hora: avui, a les 19 h, La Chinche 
Negra + Valentina & T.E.P. Dissabte, a les 20 
h, My!Laika. Diumenge, a les 12 h, Karl Stets. 
A les 17 h, My!Laika. També actes del dijous 
22 al diumenge 25 d’abril. Més informació: 
www.konvent.cat. uEntrades: de 10 a 15 
euros. Reserves: konventreserva@gmail.com. 

«Kontrast»

Davant de la carpa Side Kunst-Cirque instal·lada a Cal Rosal,  
Nico Agüero, de la companyia My!Laika; Laura Cardona i Clara Faura, de 

Konvent Cirk; Sebastià Prat, alcalde d’Olvan; i Pep Espelt, director artístic de Konvent
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«PERDUTS» 

uDissabte, a les 20 h. Ramon 
Madaula escriu i dirigeix una co-
mèdia basada en fets reals sobre 
l’amistat entre dos pares família i 
companys de feina que parla de 
la inconsistència i l’estupidesa 
dels homes en les relacions senti-
mentals. Estrenada al teatre A-
quitània de Barcelona el 2018, va 
estar mig any en cartellera i ara 
fa gira arreu de Catalunya. La 
Verbena (Sant Joan de Vilator-
rada). 12 euros (10 euros socis)

IMATGE PROMOCIONAL
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Regió7 

n Candidata a bona part dels premis 
d’aquesta temporada (acaba de gua-
nyar el Bafta a millor guió i millor pro-
ducció britànica) i amb cinc nomi-
nacions als Oscars, Una joven pro-
metedora és una les millors pel·lícu-
les dels últims mesos i una aposta 
molt fresca i agosarada per la suma 
de gèneres.  D’una banda, s’endinsa 
en un tema tan dur com necessari, el 
dels abusos sexuals i les seves devas-
tadores conseqüències; de l’altra, és 
la crònica d’una venjança que rein-
terpreta uns quants codis d’aquest ti-
pus de relats. També és una comè-
dia molt negra sobre la nostra mane-
ra de relacionar-nos i un apassionant 
retrat de personatge, un que ens in-
terpel·la perquè seria la síntesi de les 
societats modernes i el paper que 
atorguen a la dona.  

La protagonista és Cassie, una 
noia de trenta i escaig que viu a casa 
dels seus pares i té una vida profes-
sional que no està a l’alçada del que 
s’ha esperat d’ella, Això és, en gran 
mesura, perquè Cassie té una agen-
da oculta: aprofita dies i nits per anar 
a la recerca i captura dels homes que 
van participar a la violació grupal 
d’una amiga seva, i els castiga en pro-
porció a la seva participació al crim. 
A la seva llista hi és tothom qui hi va 
tenir a veure alguna cosa: des de la 
jutgessa que va arxivar la denúncia 
fins a les persones properes als acu-
sats. Però el seu objectiu, que sem-

pre col·lideix amb el seu afany de ser 
una persona normal, acaba donant 
uns quants girs imprevistos. 

Escrita i dirigida per Emerald 
Fennell  (la Camilla Parker Bowles de 
la sèrie The Crown, per cert), que hi 
demostra un domini de la narració i 
els seus matisos absolutament en-
lluernador, Una joven prometedora 
és, ras i curt, una joia destinada a ser 
de culte. Ho és i ho serà, sobretot, per-
què és una excepcional demostració 
que hi ha maneres d’aproximar-se al 
cinema de denúncia sense incórrer 

en discursos i que es pot abordar els 
clarobscurs d’un personatge sense 
haver de disculpar-se per la seva in-
correcció política. És un cinema 
combatiu, molt elaborat, que sem-
pre  mostra els dos costats d’un mi-
rall per evitar pontificar sobre un 
tema. Hi fan molt els diàlegs, sempre 
es fan creïbles encara que es portin 
al límit, i per un extraordinari repar-
timent encapçalat per Carey Mulli-
gan (el que fa amb Casey és d’un al-
tre planeta: feia temps que no es veia 
un personatge tan tridimensional en 

pantalla), Bo Burnham, Alison Brie, 
Connie Britton, Jennifer Coolidge, 
Adam Brody, Laverne Cox, Angela 
Zhou, Christopher Mintz-Plasse, Al-
fred Molina, Molly Shannon, Sam 
Richardson, Steve Monroe, Casey 
Adams i Clancy Brown, que inter-
preta el pare de la protagonista 35 
anys després de saltar a la fama amb 
el Kurgan de Highlander. Atenció al 
tram final de la pel·lícula que manté 
l’espectador  en una tensió asfixiant 
mentre aporta uns quants apunts 
molt corrosius sobre la masculinitat.

Una joven prometedoraCinema

MÉS ESTRENES

LA SERIE: BLACK 
NARCISSUS

La història d’un 
convent amb 
ulls d’avui dia

n Els cinèfils amants dels clàs-
sics segur que recorden Narciso 
negro, melodrama del 1947 de 
Michael Powell i Emeric Press-
burger sobre els esforços d’un 
grup de monges per mantenir un 
convent al cor de l’Himàlaia. Ara 
la novel·la de Rumer Godden 
que la va inspirar és objecte d’una 
nova adaptació en forma de mi-
nisèrie que estrena avui Disney 
+. Black Narcissus s’assembla 
molt a la pel·lícula de Powell i 
Pressburger tot i voler ser una 
versió més fidel al text original i, 
a la vegada, modernitzar algunes 
de les seves denúncies. El relat 
adopta el punt de vista de la jove 
germana Clodagh, una dona ple-
na de fortaleses que traça una 
singular relació amb un veterà de 
la primera Guerra Mundial. 
Aquesta darrera trama és un dels 
eixos fonamentals de la novel·la 
de Godden. Com ja passava amb 
la pel·lícula, la minisèrie busca 
un cert equilibri entre melodra-
ma i intriga, dos estils funcionen 
raonablement bé per separat 
però que quan proven d’harmo-
nitzar-se posen al descobert al-
gunes disfuncions del guió. El 
que sí és solvent, en canvi, són les 
seves atmosferes i és clau, el seu 
repartiment, encapçalat per la 
gran Gemma Arterton. La ban-
da sonora, esplèndida, la firma la 
veterana Anne Dudley.

Gemma Arterton

IMATGE PROMOCIONAL

PEP PRIETO. MANRESA

uRegne Unit, 2020. Drama. tres episodis 
de 60 minuts. Direcció: Charlotte Bruus 
Christensen. Guió: Amanda Coe (Novel·la: 
Rumer Godden)Intèrprets: Gemma 
Arterton, Jim Broadbent, Rosie Cavaliero, 
Patsy Ferran, Aisling Franciosi, Alessandro 
Nivola, Diana Rigg  uPlataforma: 
S’estrena avui a Disney + 

LA SÈRIE

Black Narcissus

Carey Mulligan protagonitza una joia dirigida per Emerald Fennell (la Camilla de «The Crown) IMATGE PROMOCIONAL

u Carey Mulligan protagonitza aquest àcid retrat dels abusos sexuals i 
les seves conseqüències en una de les grans pel·lícules de la temporada

Revenja a foc lent

PEP PRIETO. MANRESA

uRegne Unit, 2021. Comèdia negra. 113 
minuts. Direcció i guió: Emerald Fennell. 
Intèrprets: Carey Mulligan(Cassandra 
Thomas), Bo Burnham(Ryan), Alison Brie 
(Madison), Connie Britton (Dean Walker), 
Adam Brody (Jerry), Jennifer Coolidge (Susan 
Thomas), Laverne Cox (Gail), Max Greenfield 
(Joe) uPantalles: Manresa (Bages Centre), 
Yelmo (Abrera).

LA PEL·LÍCULA

Una joven prometedora

MORTAL KOMBAT 

uEUA, 2021. Acció. 110 minuts. 
Direcció: Simon McQuoid. Guió: Greg 

Russo, Dave Callaham. Intèrprets: Joe 

Taslim (Bi-Han/Sub-Zero), Josh 

Lawson (Kano), Lewis Tan Lewis Tan 

(Cole Young), Jessica McNamee (Sonya 

Blade). Pantalles: Bages Centre 

(Manresa), Yelmo (Abrera) uSinopsi:  
el lluitador d’arts marcials Cole 

Young, acostumat a rebre cops per 

diners, desconeix per què  Shang 

Tsund ha enviat al seu millor guerrer, 

Sub-Zero, per caçar-lo.

DETECTIVE CONAN 

uJapó, 2021. Animació. 110 minuts. 
Direcció: Tomoka Nagaoka Guió: 
Takeharu Sakurai (Manga: Gôshô 

Aoyama). Pantalles: Bages Centre 

(Manresa), Yelmo (Abrera). uSinopsi: 
la història de l’emblemàtic detectiu 

se centra en la celebració dels World 

Sports Games, la competició mundial 

d’esport del Japó, durant la qual 

s’inaugura l’arribada de la Bala 

Japonesa, un tren d’última generació. 

Durant un festa diverses persones i 

executius seran segrestats.

¿UPSSS 2! ¿Y AHORA DÓNDE 
ESTÁ NOE? 

uAlemanya, 2020 Animació. 86 
minuts. Direcció: Toby Genkel, Sean 

McCormack. Guió: Richie Conroy, Mark 

Hodkinso. Pantalles: Bages Centre 

(Manresa), Yelmo (Abrera). uSinopsi: 
La segona part de la saga d’animació 

dirigida per Sean McCormack i Toby 

Genkel arrenca amb l’arca de Noé 

anant a la deriva a mar obert. Els dos 

amics Finny i Leah cauen  de l’arca i 

desperten en una illa enmig de l’oceà, 

on hi viuen estranyes criatures.

UNA VETERINARIA EN LA 
BORGOÑA 

uFrança, 2019. Comèdia. 92 minuts. 
Direcció: Julie Manoukian. Intèrprets: 
Noémie Schmidt (Alexandra), Clovis 

Cornillac (Nico), Carole Franck (Lila), 

Matthieu Sampeur (Marco), Juliane 

Lepoureau (Zelda).  Pantalles: Bages 

Centre (Manresa). uSinopsi: Nico, 

l’últim veterinari de la regió, lluita per 

salvar als seus pacients, la seva clínica 

i la seva família. La solució és 

l’Alexandra, acabada de graduar. 

Aconseguirà el Nico que es quedi?.
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