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CULTURES

TEATRE CRÍTICA

Arnau Obiols a la fira del 2019

«MOLOTOV»:
UN GRAN PAS
ENDAVVANT
ARXIU/SÍLVIA BELMONT

La Mediterrània i
l’Auditori signen un
disc i un espectacle
musical per a infants
u La coproducció, «Ullsclucs»,

amb Arnau Obiols, es veurà a la

REDACCIÓ. MANRESA

n La Fira Mediterrània

de Manresa coprodueix
el nou Projecte Educatiu de l’Auditori de Barcelona. Es tracta d’Ullclucs un disc que recupera músiques tradicionals des d’un punt de
vista contemporani i
que ha estat enregistrat
pel segell discogràfic de
L’Auditori. El disc -amb
les il·lustracions d’Inge
Nouws- és la primera
part del projecte que
culminarà amb un espectacle familiar i escolar que es podrà veure a
L’Auditori de Barcelona
l’11 de maig i a la Fira
Mediterrània de Manresa, a la tardor de 2021.
El disc es pot escoltar
gratuïtament a la plataforma L’Auditori Digital.
Està format per vint temes tradicionals catalans que fa temps que
s’han deixat de cantar i
que el músic Arnau Obiols (La Seu d’Urgell,
1985) ha seleccionat i

arranjat a partir del llegat de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, institució històrica
de la qual se celebrarà el
centenari de la seva fundació al llarg del 2022.
La interpretació a escena anirà a càrrec de Carles Belda (acordió diatònic, guitarra, percussions i veu); l’avinyonenca Alba Careta
(trompeta, percussions
i veu), Juliane Heinemann (guitarra, sintetitzadors, percussions i
veu), Arnau Obiols ( bateria, percussions, sintetitzador, rabequet i
veu), Pep Pascual (serra, reclams, caragols de
mar, xiulets, percussions, joguines i veu),
Manu Sabaté (saxo baríton, clarinets, tenora,
flabiol, percussions i
veu). Ullsclucs està pensat per a infants de més
de dos anys i disposa
d’una proposta didàctica per a professorat i famílies.

Nova Crida ajorna el
concert de la Llum
REDACCIÓ. MANRESA

n El grup sardanista

Nova Crida ha ajornat
el concert de sardanes
que s’havia de celebrar
el proper dissbate, 13
de febrer, en el marc de
les festes de la Llum, a
causa de les restricci-

ons vinculades a la
pandèmia. L’entitat l’ha
reprogramat per al proper 1 de maig, dissabte,
a dos quarts de 7 de la
tarda. Es farà igualment al Teatre Conservatori, amb localitats
numerades.

Assumpta Pérez
MANRESA

«Molotov»
TEATRE KURSAAL. 5 DE FEBRER

u Direcció: David Pintó. Intèrprets: Joan Valentí i Montse
Pelfor. Audiovisuals: Dan Ortínez Martí. Animació
d’objectes: Montse Pelfort.

Q

ueda palès que el binomi teatral entre
l’igualadí Joan Valentí i el manresà
David Pintó dona uns resultats interessants, efectius i impactants. El seu
primer treball conjunt, Mort a les cunetes, va sorprendre per un treball escènic de memòria històrica sobre les víctimes de la repressió franquista.
Ara, amb Molotov, han fet un gran pas endavant
amb un exercici més madur, profund i polièdric.
Molotov recupera la història de Cipriano Martos Jiménez, sindicalista i membre del FRAP, detingut per la Guàrdia Civil acusat de repartir propaganda a la sortida de la fàbrica igualadina Punto Blanco. Després de dos dies de tortura (maquillat amb el terme interrogatori), van aplicar sobre
Cipriano Martos el que s’anomenava el licor de la
veritat: la ingesta d’una corrosiva combinació
d’àcid sulfúric i gasolina: els components d’un
còctel molotov. Cipriano Martos Jiménez va morir
vint-i-un dies després, amb una lenta i llarga agonia. Una ràpida radiografia sobre la part final de la
vida de Cipriano Martos Jiménez. Molotov, però,
s’avança i fa un salt endavant per cercar el retrat
més íntim i humà: l’home que no sabia el dia que
havia nascut, que tenia passió pels plàtans, que va
descobrir en la lluita obrera un motiu per millorar
les coses, que es va entregar a aquesta lluita, que
va mantenir el somriure en la tortura... Cipriano
Martos Jiménez és, com tants homes i dones
compromesos, molt més que un nom a ocupar en
una llarga llista de represaliats franquistes. Amb
una gran quantitat de material històric, audiovisual i musical, a escena es va construint aquest relat teatral i documental però que dibuixa, també,
una intrahistòria, un escenari que roman amb els
pas dels anys: la Transició no va existir, la llei
d’amnistia de l’any 78 va indultar obertament als
assassins d’estat. I no només els assassins de Cipriano Martos, Salvador Puig Antich, les víctimes
de l’assalt a l’església de San Francisco Javier a
Gasteiz… Els mateixos gossos amb diferents collars. I això fa autèntica l’aposta de Molotov.
Han jugat i treballat amb encert tot el material
disponible i fins i tot, la narrativitat escollida pot
generar dubtes però no és gratuïta (el passatge de
l’interrogatori a ritme de rumba, en seria un
exemple). Joan Valentí acompleix amb escreix en
el paper d’aquest narrador omnipresent, intèrpret
d’alguns personatges ben secundat per Montse
Pelfort, a càrrec de l’original part visual del muntatge que sustenta el poderós testimoni que esdevé Molotov. Van trigar a arribar els aplaudiments
a la Sala Petita del Kursaal; i no per desgrat i desinterès. Molotov va deixar un públic colpit amb
un muntatge necessari: Se’n demanen més.

AGENDA D’ACTIVITATS
Música
MANRESA

Voilà Cafè-teatre (Cós, 74) uDijous, a les 20 h, concert del cicle
Tribut, a càrrec de Pacto entre
Caballeros, banda tribut a Joaquín Sabina, que farà un recorregut per la discografia i la poètica
de l’artista de Úbeda. Entrades:
12 euros. A la venda a www.entradium.com. Es venen entrades
per taules. Divendres, a les 20 h,
concert de l’Especial Llumplugged, a càrrec de Bluebell, finalista del 2019. El duet bagenc és format per Eric Sans i Laura Poulain.
Entrades: 7 euros. Venda d’entrades anticipades al Voilà! o reserva de taules a entrades@voila.cat. Dissabte, a les 20 h, concert de l’Especial Llumplugged, a
càrrec de d’Itzipa, finalistes del
2017. És un projecte musical que
es construeix al voltant de la veu
com a element fonamental. Entrades: 7 euros.
Taller d’iniciació a l’harmonia
uDilluns 22 de febrer, a les 19
h, al Centre de Creació Musical
ubicat a la sala Stroika. Miki Santamaria (baixista de Doctor
Prats) introduirà en el món de
l’harmonia musical d’una manera senzilla i pràctica. S’analitzaran algunes cançons de pop. Durada: 2 hores. Gratuït. Més informació i inscripcions: salastroika.cat.

Audiovisual
MANRESA

Projeccions dels Premis VOC
uDimecres i dijous, a les 19 h, a
l’Espai Plana de l’Om. Els Premis
VOC (Versió Original en Català)
arriben per primera vegada a
Manresa, amb la projecció dels
deu curtmetratges, quatre en la
categoria de documental, un dels
quals és París, le meca del
‘parkour’, de Biel Macià, de Súria, i sis en la categoria de ficció.
El dimecres es projectaran els
curts documentals i el dijous els
de ficció. Entrada gratuïta. Cal
obtenir la invitació a www.kursaal.cat, o a les taquilles del teatre
Kursaal. Les projeccions del VOC
també es podran veure per primer cop a través de FilminCAT en
modalitat en línia. Organització:
Òmnium Cultural, amb la col·laboració de Cine Club Manresa.

Lletres
NAVARCLES

Tertúlia Llegim teatre uAvui, a
les 20 h, a la biblioteca Sant Valentí. Es comentarà Encara hi ha
algú al bosc, d’Anna M. Ricart.
Club de lectura de textos teatral,
guiat per Àngel Fernàndez. En
col·laboració amb el TNC. Sessió
presencial. Per participar-hi cal
passar a recollir el llibre.

Història
BERGA

6è cicle «Rescatem la memòria, Recuperem la Dignitat»
uExposició itinerant Vencedors i
vençuts, sobre l’exili republicàdurant i després de la Guerra Civil, i produïda pel Memorial Democràtic. Al vestíbul del Pavelló
de Suècia, fins al 19 de febrer.
Tancada els dies 12 i 15 de febrer.
Horari: de dilluns a divendres, de
9 a 14 h; i dijous i divendres, de
16 a 18 h. Accés gratuït. Organització: Òmnium Berguedà. Durant el mes de febrer, píndoles
audiovisuals breus que tractaran
diverses temàtiques sobre la
Guerra Civil sota el títol Històries
de guerra. Els vídeos, protagonitzats per historiadors, es difondran a través de les xarxes socials: @ajuntamentberga.

MANRESA

Concurs LlumCat uFins al 22
de febrer, el Centre de Normalització Lingüística Montserrat
organitza la novena edició del
concurs, centrat en el coneixement de la història i la tradició de
la Festa de la Llum de Manresa.
Només s’hi podrà participar de
manera virtual a través del blog
https://blogs.cpnl.cat/llumcat/.
Cal tenir un mínim de 14 anys i
respondre les cinc preguntes de
què consta. S’entrarà en el sorteig d’un dels vuit premis. Informació: http://cpnl.cat/llumcat.

Carnestoltes
BERGA

Carnaval ‘d’estar per casa’
uDijous i divendres, de 16 a 21
h, al Museu del Circ (pl. Dr.Saló,
6), joc d’escapada en viu adreçat
al públic familiar, a càrrec de pallassos i pallasses d’Insomnia.
Caldrà superar reptes en menys
de 30 minuts. Per a grups de 2 a
4 persones d’una mateixa bombolla de convivència. Els menors
de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult. Gratuït, amb
inscripció prèvia a ticketara.com.
Si el nucli familiar està format
per més de 4 persones, caldrà fer
reserva i posar-se en contacte
amb l’àrea de Joventut (vilanaaj@ajberga.cat o 667 840 303
per Whatsapp). Dijous, fins a les
22 h, concurs infantil de menús
de Dijous Llarder, per a nens i nenes de fins a 12 anys. Caldrà enviar una fotografia o vídeo en format horitzontal (d’entre 30 i 60
segons) a través del formulari
que es pot trobar a www.ajberga.cat. Els guanyadors de les categories (menú més divertit, més
sal i més ben conjuntat) es faran
públics al programa especial de
Televisió del Berguedà de dissabte, a les 22 h. Dissabte, a les 18
h, al Teatre Municipal, espectacle Enchantée, de la il·lusionista
Melanie Cacho. Entrada gratuïta.
Cal fer la inscripció a ticketara.com. Fins dissabte, a les 20
h, concurs de disfresses virtual,
per a tots els públics i amb premis en una desena de categories. Un jurat valorarà les propostes per guanyar vals de 100 euros (200 euros per a la millor actuació) a gastar als establiments
de Bergacomercial. Cal enviar les
fotografies o vídeos en format
horitzonal (d’entre 30 i 60 segons), a través del formulari que
es pot trobar a www.ajberga.cat.
El veredicte es farà públic al programa especial de Televisió del
Berguedà de dissabte, a les 22 h.

CARDONA

Concurs de disfresses telemàtic uFins al 20 de febrer, a través de l’Instagram de l’Ajuntament de Cardona (@ajuntamentdecardona), es pot participar al
concurs amb una fotografia actual i d’autoria pròpia seguint les
indicacions de la temàtica i les
categories que es valoraran, enviant-ho al correu comunicacio@cardona.cat. Les bases del
concurs estan disponibles a
www.cardona.cat. El veredicte es
donarà a conèixer el dijous 25 de
febrer, a les 12h, i hi haurà un total de 9 premis de 60 euros cadascun, a repartir entre les tres
categories, per gastar en el comerç local. El Cinema Amateur
Cardoní passarà un recull de gravacions i vídeos propis a TV Cardona sobre edicions anteriors del
Carnaval a Cardona.

Infantil
MANRESA

Orientació en família a l’Anella Verda uDissabte i diumenge, de 9.30 a 13 h, trobada al
celler Oller del Mas per fer un cir-

cuit d’orientació pensat per fer
amb família i/o grups bombolla.
Recorregut d’uns 5 quilòmetres
aproximadament i pensat per
tots els públics. L’objectiu és gaudir d’un matí en un entorn privilegiat de l’Anella Verda mentre es
van localitzant les balises amagades dins el recorregut. Sortides esglaonades cada 10 minuts
per cada grup bombolla. Preu: 15
euros (grup d’un màxim de 6 persones). Imprescindible la reserva prèvia. Reserves a www.manresaturisme.cat i a l’Oficina de
Turisme de Manresa. Amb la
col·laboració de Dinàmic Guies i
Anella Verda de Manresa.
El Joc de Ciutat de la Llum: «El
sabotatge dels bandolers»
uDissabte, d’11 a 18 h (durada
aproximada, 2 hores), es proposa en format mixt: proves en format virtual ialtres en format presencial pel Barri Antic. Els equips
hauran d’anar resolent les proves en una plataforma virtual i
necessitaran informacions que
podran trobar en diversos indrets del Centre Històric de Manresa. També hi haurà un compte
de Whatsapp de suport per resoldre les possibles incidències. Cal
fer inscripció prèvia, de grups
bombolla d’entre 2 i 6 persones.
Les inscripcions ja estan obertes
i els participants rebran el mateix dia un correu electrònic amb
la informació necessària per començar el joc. Més informació:
www.cae.cat.

MOIÀ

Taller de Carnestoltes a casa
uFins al 20 de febrer, la biblioteca 1 d’octubre proporciona el
material necessari per crear
complements per disfressar-se
en família. Després cal compartir les fotos a les xarxes socials:
#BiblioMoià #CarnavalMoià. Cal
apuntar-se al següent enllaç
http://bit.ly/tallercarnaval o bé
trucar al 93 830 06 74.

Xerrades
MANRESA

«Pantalles a la petita infància
en època de confinament. Pautes d’ús i signes d’alerta» uDimecres 17 de febrer, de 17.30 a
19 h, en línia. Sessió adreçada a
famílies amb infants de fins a 6
anys. A càrrec de la psicòlolga clínica i responsable de la Unitat
d’Addiccions Comportamentals
d’Althaia. Les inscripcions es poden sol·licitar enviant un correu
a sanitat@ajmanresa.cat. La data
límit per inscriure’s és el 10 de
febrer. Organització: Ajuntament de Manresa.

Caminades
MANRESA

Associació de Veïns de la Sagrada Família: caminades curtes uDimecres, a les 8.15 h, sortida des de davant del CAP, per
anar a Can Font, Torre Viñas i
Gimnàstic. 7,60 km. 2 hores.
Associació de Veïns de la Sagrada Família: caminades mitjanes uDimecres, a les 8.30 h,
sortida des de davant del CAP (10
minuts abans es faran estiraments), per anar a Sant Iscle.
11,30 km. 2 hores i 40 min.
Associació de Veïns de la Sagrada Família: caminades llargues uDimecres, a les 8 h, sortida des de davant del CAP, per
anar al serrat de les Torres. 13,75
km. 3 hores i 5 minuts.
L’AGENDA D’ACTIVITATS CULTURALS POT QUEDAR ALTERADA PER LES RESTRICCIONS
AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA
DE CORONAVIRUS. REGIÓ7 NO
ES FA RESPONSABLE DELS
CANVIS EN ELS ACTES

