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n El Centre d’Estudis del Bages 
acaba de publicar el número 133 de 
Dovella que inclou la segona part 
de les comunicacions de les IX Jor-
nades de Patrimoni dedicades a la 
preservació de torres i castells, amb 
els articles següents: «El conjunt 
monumental del castell de Sa-
llent», d’Eduard Píriz; «El castell de 
Castellet», d’Òscar Trullàs, i «El cas-
tell de Berga abans de l’edat moder-
na», de Xavier Campillo. La revista 
inclou també altres articles: «Una 
església manresana de Maurici Vi-
lomara», d’Ovidi Cobacho; «Els al-

caldes de la II República a Castell-
nou de Bages», de Montse Perra-
mon; «Pobles de noms feudals, cle-
ricals, ridículs i troglodites (1937)», 
de Miquel de Crusafont, així com 
un passeig geològic per «L’antic ter-
me de Relat», de Josep M. Mata i Jo-
sep Girabal. I les seccions habitu-
als, el document inèdit («Les noves 
claus d’algunes portes de les mura-
lles de Manresa l’any 1599»); la 
imatge («El castell de Castellar en 
el primer terç dels s. XX»), tots dos 
de Marc Torras; i el patrimoni de la 
societat industrial («La torre del gas 
de Sallent»), de Jaume Perarnau.

Dovella publica la segona part 
de les jornades de patrimoni 
dedicades a torres i castells 
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STEPHEN KING NO 

SURT BEN PARAT

L
es novel·les de Stephen 
King, un dels escriptors 
de literatura fantàstica 
més paradigmàtics del 

darrer mig segle, han inspirat una 
filmografia llarguíssima d’adapta-
cions més o menys brillants. Hi 
podem trobar títols indispensa-
bles (Carrie, El resplandor, La 
zona muerta...) i, curiosament, al-
gunes de les millors versions cine-
matogràfiques parteixen de textos 
de l’autor nord-americà (Cuenta 
conmigo i Cadena perpetua) que 
no beuen en les fonts del terror. 
Però també s’han rodat nombro-
ses produccions grises i medio-
cres basades en els populars relats 
de King. Ojos de fuego pertany, 
dissortadament, a l’apartat menys 
estimulant del cinema fantàstic 
que plasma l’univers singular del 
famós creador. La seva antiheroï-
na és una nena, Charlie, dotada 
d’unes facultats tan extraordinàri-
es com temibles. El nou llargme-
tratge de Keith Thomas partia 
amb un avantatge inicial: la pri-

mera recreació fílmica de la ma-
teixa novel·la, rodada el 1984 per 
Mark L. Lester,  és un títol oblidat i 
oblidable. Però els Ojos de fuego 
del segle XXI són igualment in-
substancials. El cineasta estatuni-
denc va cridar l’atenció fa tres 
anys amb la seva òpera prima (la 
terrorífica The Vigil), però ara ha 
fracassat estrepitosament. La nar-
ració, que pretén ser sòbria, cau 
en la insipidesa expressiva més 
rutinària, i el seu disseny visual es 
sustenta en uns efectes paupèr-
rims . D’altra banda, Thomas es 
vol desmarcar no només de la 
pel·lícula homònima precedent, 
sinó també de la pròpia novel·la 
de King, tot desplegant una con-
clusió diferent. El problema és que 
la lectura de l’autor nord-americà 
és absolutament insatisfactòria, i 
el seu treball, tan híbrid com dub-
tós, oscil·la  estèrilment entre el 
terror més  convencional i el cine-
ma de superherois. L’ombra de 
Marvel és gegantina i ja ha arribat 
fins el territori fantàstic configurat 
per l’incombustible Stephen King

CINEMA CRÍTICA

Jordi Bordas 
MANRESA

«Ojos de fuego» 
uEstats Units, 2022. Thriller sobrenatural. 
94 minuts. Direcció: Keith Thomas. Guió: 
Scott Teems. Novel·la: Stephen King. Música: 
John Carpenter, Cody Carpenter, Daniel 
A.Davies. Intèrprets: Zac Efron (Andy 
McGee), Ryan Kiera Armstrong (Charlie 
McGee), Sydney Lemmon (Vicky McGee), 
Gloria Reuben (capità Hollister), John 
Beasley (Irv), Kurtwood Smith (Wanless). 
BAGES CENTRE (MANRESA) I YELMO (ABRERA)

n El Teatre Auditori Agustí Soler i 
Mas de Navarcles acollirà avui i 
demà la posada en escena del mu-
sical Hairspray a càrrec de més 
d’una quarantena d’alumnes del 
cicle superior de l’escola de Fono-
llosa. Els infants, d’entre 10 i 12 anys, 
interpretaran l’obra, que comptarà 
amb cant i música en directe, a càr-
rec dels mateixos alumnes i els pro-
fessors d’instrument de l’escola. El 
musical representa el treball final 
que els alumnes de Fonollosa fan, 
cada dos anys, en acabar l’etapa es-
colar. El projecte posa en comú tot 
el que han après al llarg d’aquesta 

etapa, des del teatre o el cant fins a 
la dansa i la música, i posa en valor 
l’aposta del centre per l’art. Basat en 
la pel·lícula que porta aquest nom, 
Hairspray tracta sobre la segrega-
ció racial dels anys 70 als Estats 
Units i els cànons de bellesa impo-
sats. Sota la direcció artística de l’ac-
triu Laia de Mendoza, l’espectacle 
compta amb música en directe sota 
la direcció de David Martell, al pia-
no, acompanyat per Loreto Pedre-
ira, al teclat, Marc Badia, a la guitar-
ra, Pere Barrera, al baix, i Xevi 
Camp, a la bateria. Les coreografi-
es han estat ideades per la profes-
sora i ballarina Ariadna Guitart i la 

mestra de cant coral Anna Soler és 
la directora vocal del musical. La re-
alització del musical és possible 
gràcies a la implicació de l’escola i 
de les famílies del centre: des del 
vestuari fins als decorats, passant 
per l’apartat tècnic. Hairspray es 
posa en escena després de les ex-
periències de 7 noies per a 7 ger-
mans, La botiga dels horrors, Matil-
da o Oliver Twist, entre d’altres.  

De Hairspray es faran tres sessi-
ons: avui, a les 12 del migdia, i 
demà,  a la mateixa hora i a les 6 de 
la tarda. El preu de les entrades és 
de 12 euros i es poden adquirir a na-
varcles.fila12.cat

u Més de 40 alumnes, d’entre 10 i 12 anys, interpretaran avui i demà un 
muntatge, amb música en directe, al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas 

L’escola de Fonollosa porta a 
Navarcles l’obra «Hairspray»
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Una imatge de l’assaig del musical a l’escenari del teatre Agustí Soler i Mas, aquesta setmana CISCU BADIA

ALEX GUERRERO

El Centre Cultural el Casino de Manresa inaugurava ahir «Pugem als escenaris», una exposició que vol posar de 

manifest la invisibilització que pateixen les dones, persones del col·lectiu LGTBI o amb identitats dissidents, de la 

indústria musical catalana. El projecte, creat per Maria Tatjé Moreno, se centra en l’escena actual a Catalunya. El 

27 de maig hi haurà una xerrada i una visita guiada a càrrec de Tatjé. La mostra es pot visitar fins al 12 de juny

Manresa inaugura la mostra «Pugem als escenaris» a l’Espai 7

Ryan Kiera Armstrong

IMATGE PROMOCIONAL
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