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Música 
 
IGUALADA 
Joaky uDijous, a les 19.30 h, al 
Kiosk del Rec. Presentarà el seu 
primer disc en solitari, La memo-
ria que tanto descuidé. Cançó 
d’autor amb herència folk i pop. 
Farà un repàs d’anteriors discos 
amb la banda Saudade. Entrades: 
5 euros amb CD inclòs.  
 
MANRESA 
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 San-
tamaria (baixista de Doctor 
Prats) introduirà en el món de 
l’harmonia musical d’una mane-
ra senzilla i pràctica. A més, 
s’analitzaran algunes cançons de 
pop. Durada: 2 hores. Gratuït. 
Més informació i inscripcions: sa-
lastroika.cat. 
 
 
Escena 
 
MANRESA 
«De mares i filles» uDimecres, 
a les 18 h, a la Sala Gran del tea-
tre Kursaal. En el marc del cicle 
de teatre per a gent gran s’ofe-
reix una obra de Paco Mir inter-
pretada per les actrius Mont 
Plans i Annabel Totusaus. Expo-
sa com una  mare i una filla es re-
troben a l’habitació d’un hospital 
després d’haver passat cinc anys 
sense parlar-se i es produeix un 
dragonkhan emocional, amb 
somriures i llàgrimes. Entrades: 
15 euros; i 12 i 6 euros amb des-
comptes. A la venda a les taqui-
lles, al 93 872 36 36 i a www.kur-
saal.cat. 
 
 
Fotografia 
 
MANRESA 
Carnestoltes Foto Art uDijous, 
a les 21 h, en línia a través de 
Zoom, projecció de fotografies de 
Carnestoltes. Més informació a 
fotoartmanresa.cat. 
 
 
Lletres 
 
MANRESA 
Club de lectura de poesia uA-
vui, a les 19 h, sessió virtual ober-
ta a tothom. Es comentarà A todo 
amor: antologia personal, d’ Án-
gel González. Coordinat per Sò-
nia Moya. Els interessats en par-
ticipar-hi cal que contactin amb 
la biblioteca de l’Ateneu Les Ba-
ses: b.manresa.ab@diba.cat o 
662 60 69 77. 
Club de lectura de Novel·la B + 
C uDijous, a les 19 h, sessió vir-
tual. Es comentarà El refugi, de 
Mick Kitson. Coordinat per Mar-
ta González. Organització: bibli-
oteca de l’Ateneu Les Bases. 
 
NAVARCLES 
Club de lectura en francès uDi-
mecres, a les 19.30 h. Es comen-
tarà Le Rapport de Brodeck, de 
Philippe Claudel. Guiats per Isa-
belle Sangüesa. Gratuït. En 
aquests moments les tertúlies 
són virtuals, cal escriure a b.na-
varcles.sv@diba.cat per obtenir 
l’enllaç per participar-hi.  
 
 
Història 
 
BERGA 
6è cicle «Rescatem la memò-
ria, Recuperem la Dignitat» 
uExposició itinerant Vencedors i 
vençuts, sobre l’exili republicà-
durant i després de la Guerra Ci-
vil, i produïda pel Memorial De-
mocràtic. Al vestíbul del Pavelló 
de Suècia, fins divendres. Hora-
ri: de dilluns a divendres, de 9 a 
14 h; i dijous i divendres, de 16 a 
18 h. Accés gratuït. Organització: 
Òmnium Berguedà.  

MANRESA 
Concurs LlumCat uFins al 22 
de febrer, el Centre de Norma-
lització Lingüística Montserrat 
organitza la novena edició del 
concurs, centrat en el coneixe-
ment 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/. 
Per participar-hi cal tenir un mí-
nim de 14 anys i respondre les 
cinc preguntes de què consta. Les 
persones que responguin correc-
tament totes les preguntes entra-
ran en el sorteig d’un dels vuit 
premis del concurs. Més informa-
ció: http://cpnl.cat/llumcat. 
 
 
Fires i festes 
 
MANRESA 
Festa de la Llum: gimcana de 
geolocalització uAvui, de 10 a 
14 h, Manresada, gimcana de ge-
olocalització amb tecnologia mò-
bil impulsada per l’Equip Lacenet 
en el marc del World Mobile City 
Projecte per a alumnes de 1r i 2n 
d’ESO. Enguany serà una edició 
especial i adaptada a la situació 
provocada per la Covid i per tant, 
des de cada aula, sense poder-la 
fer conjuntament pels carrers de 
la ciutat, però mantenint els ma-
teixos objectius d’aprendre a 
identificar i localitzar qualsevol 
punt de la ciutat amb l’ús de tec-
nologies com internet Mobile, ge-
olocalització, xarxes socials, co-
dis QR entre d’altres.  
Festa de la Llum: pregó infan-
til uDijous, a les 10.30 h, en lí-
nia a www.manresa.cat/directe, 
a càrrec de l’escola Fedac Man-
resa. Hi col·labora: Associació 
Misteriosa Llum i El Galliner. 
Festa de la Llum: «Un passeig 
per teatres i cinemes de Man-
resa» uDijous, a les 18 h; dis-
sabte, a les 12 h; i dilluns, a les 
12 i a les 18 h; a l’ Espai Plana de 
l’Om, xerrada a càrrec de Fran-
cesc Comas i Closas. A partir d’un 
procés de recerca exhaustiu que 
ha portat a terme El Galliner, amb 
la col·laboració de l’historiador. 
Inscripcions gratuïtes a les taqui-
lles del Kursaal i a www.kursa-
al.cat. Ho organitza: El Galliner. 
 
 
Carnestoltes 
 
BERGA 
Carnaval ‘d’estar per casa’ 
uDimecres, a les 20.15 h, a la 
sala de plens, lectura del testa-
ment del rei i la reina, a càrrec de 
la notaria de Madrona. L’acte, 
sense públic, es podrà seguir per 
Televisió del Berguedà. 
 
CARDONA 
Concurs de disfresses telemà-
tic uFins dissabte, a través de 
l’Instagram de l’Ajuntament de 
Cardona (@ajuntamentdecardo-
na), es pot participar al concurs 
amb una fotografia actual i d’au-
toria pròpia seguint les indicaci-
ons de la temàtica i les categori-
es que es valoraran, enviant-ho 
al correu comunicacio@cardo-
na.cat. Les bases del concurs es-
tan disponibles a www.cardo-
na.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 categori-
es, per gastar en el comerç local.  
El Cinema Amateur Cardoní, com 
cada any, passarà un recull de 
gravacions i vídeos propis a TV 
Cardona sobre edicions anteriors 
del Carnaval. 
 
IGUALADA 
Concurs de disfresses per Ins-
tagram uFins diumenge es pot 
participar al concurs de disfres-
ses del Carnaval Bombolla  a tra-
vés d’Instagram @culturaiguala-
da, amb l’etiqueta #carna-

valigd2021. Hi ha 4 categories i 
24 premis de 150 euros.  
 
MASQUEFA 
Carnaval uFins diumenge, con-
curs de disfresses per Instagram, 
dividit en dues catagories (dis-
fresses i balcons), ober a tota la 
població. Cal fer una foto i publi-
car-la amb l’etiqueta #carnaval-
masquefa2021 i etiquetant el Ca-
sal de Joves. El veredicte es farà 
públic durant la setmana del 22 
al 28 de febrer. Premis de 50 eu-
ros. Es poden consultar les bases 
a masquefa.cat. Fins avui, ins-
cripcions al concurs d’aparadors 
comercials disfressats. Els co-
merços cal que enviïn un correu 
a ctc.viver@masquefa.net. Els 
dies 19 i 20 el jurat passarà a fer 
la puntuació. Es poden consultar 
les bases a masquefa.cat. 
  
 
Infantil 
 
MANRESA 
«Jan i Júlia i la Misteriosa 
Llum» uA partir de dimecres, 
activitat en línia a través de la pà-
fina web www.kursaal.cat, en la 
qual es podrà conèixer l’origen 
de la Festa de la Llum de Manresa 
amb l’explicació dels germans 
Jan i Júlia, que estaran acompa-
nyats  del bisbe Galceran Sacos-
ta, el rei Pere III, el mestre 
d’obres Guillem Catà i la resta de 
personatges que envolten la his-
tòria que se celebra cada 21 de 
febrer a Manresa. Una producció 
del Servei Educatiu del Kursaal. 
Organització: MEES i El Galliner. 
 
MOIÀ 
Taller de Carnestoltes a casa 
uFins dissabte, la biblioteca 1 
d’octubre proporciona el materi-
al necessari per crear comple-
ments per disfressar-se en famí-
lia. Després cal compartir les fo-
tos a les xarxes socials: #Biblio-
Moià #CarnavalMoià. Cal apun-
tar-se a http://bit.ly/tallercarna-
val o bé al 93 830 06 74. 
 
 
Xerrades 
 
MANRESA 
«Pantalles a la infància i ado-
lescència. Assistim a un doble 
confinament. Ús saludable i 
signes d’alerta» uDimecres 24 
de febrer, de 17.30 a 19 h, en lí-
nia. S’adreça a famílies d’infants 
i adolescents. A càrrec de la psi-
còlolga clínica i responsable de 
la Unitat d’Addiccions Comporta-
mentals d’Althaia. Cal sol·licitar 
les inscripcions a sanitat@ajman-
resa.cat fins aquest dimecres.  
 
 
Caminades 
 
MANRESA 
Associació de Veïns de la Sa-
grada Família: caminades cur-
tes uDimecres, a les 8.15 h, sor-
tida des de davant del CAP, per 
anar al Gimnàstic-Camí del Poal. 
9,20 km. 2 hora i 30 minuts. 
Associació de Veïns de la Sa-
grada Família: caminades mit-
janes uDimecres, a les 8.30 h, 
sortida des de davant del CAP (10 
minuts abans es faran estira-
ments), per anar al gorg del Bi-
gaire. 10,20 km. Durada: 2 hores 
i 45 min.  
Associació de Veïns de la Sa-
grada Família: caminades llar-
gues uDimecres, a les 8 h, sor-
tida des de davant del CAP, per 
anar a la masia de Sant Joan. 
13,65 km. 3 hores i 5 minuts.

AGENDA D’ACTIVITATS

L’AGENDA D’ACTIVITATS CUL-
TURALS POT QUEDAR ALTERA-
DA PER LES RESTRICCIONS  
AMB MOTIU DE LA PANDÈMIA 
DE CORONAVIRUS. REGIÓ7 NO 
ES FA RESPONSABLE DELS 
CANVIS EN ELS ACTES

Una imatge de l’exposició COAC

n La sala d’exposicions 
de la Casa Lluvià, seu a 
Manresa del Col·legi 
d’Arquitectes, acull a 
partir de demà i fins al 13 
de març  Arquitectes ar-
tistes, inclosa en la Festa 
de la Llum.  Una mostra 
que vol ensenyar les al-
tres vessants artístiques 
dels professionals que 
projecten edificis i en la 
qual hi participen arqui-
tectes de l’Anoia, Bages, 
Berguedà, Moianès i 
Osona.  

 L’exposició es va in-
augurar a la seu de Vic 
del COAC l’any 2020 i 
per la situació sanitària 
no va poder itinerar. 
Aquest 2021 reprèn el 
seu viatge amb la volun-
tat que es pugui visitar 
també a Berga i Iguala-
da. Es podran veure 40 

obres de pintura, dibuix, 
música, fotografia, curt-
metratge, gravat-ai-
guafort, punt a dues 
agulles i brodat, amb 
gran varietat de formats 
d’Anna Serra i Bancells; 
Jaume Moya i Plana; 
Toni Ribera Solé; Josep 
M. Sarrate i Daurella; Jo-
sep Xoy; Laura Coll i Ser-
rat; Neus Clotet i Serra; 
Jordi Comas Mora; 
Anna Pont i Armengol; 
Laura Bigas Montaner; 
Eduard Selva Esquerrà; 
Ferran Blancafort; Gui-
llem Elvira; Jaume Bar-
trina Font; Marc Rifà Ro-
vira; Lídia Arboix Mi-
quel; Albert Colomer i 
Busquets; Marc Ballús 
Torrens i Josep Manuel 
Rigat Ballús 

La mostra es podrà 
visitar de dimecres a di-
vendres de 18 a 20.30 h.

La Casa Lluvià 
mostra la vessant 
artística d’una 
vintena d’arquitectes

REDACCIÓ. MANRESA

u L’exposició s’inaugura demà i 
es podrà visitar fins al 13 de març U

n dels primers textos del prolífic drama-
turg i director Jordi Casanovas, Sopar 
amb batalla, feia estada el  cap de set-
mana al teatre Kursaal de Manresa. Una 

peça que, revisada i adaptada, sobreviu al pas 
d’una dècada. Nostàlgics de la primera versió ara 
es trobaran amb una nova proposta, encara negra i 
un xic salvatge, i  extrapolable a moltes trobades 
socials i familiars que, sense cap propòsit inicial, 
s’escapen de les mans més civilitzades. 

En Dani (Francesc Ferrer) i la Cris (Mar del 
Hoyo), són parella des de fa un parell d’anys. Les 
coses van bé i farts de l’estressant vida a Barcelona, 
se’n van a viure fora de la ciutat. Preparen un sopar 
i conviden tots els amics de la Cris, perquè aquella 
ha de ser una nit molt especial... i  ho serà. La Rocío 
(Majo Cordonet) és la primera en arribar, acompa-
nyada de la Gina (Júlia Barceló), amiga de la Rocio i 
desconeguda de la colla, inicialment. La Rocío aca-
ba de participar en un talent show  sense massa 
èxit, aparentment. En Sergio (Peter Vives) i la Clara 
(Meritxell Calvo) són parella, exponencials repre-
sentants de hipsters, influencers, it girls & boys, beli-
evers creadors de tendències i fermament creients 
que van deu passos endavant de la resta de la soci-
etat. Pura façana. A la festa només falta per arribar 
en Rafa (Jordi Coll), que trasbalsarà el que havia de 
ser una plàcida i confortable vetllada. I el Sopar 
amb batalla està servit. La peça té un ritme crei-
xent on la intensitat va pujant fins arribar a uns lí-
mits  que esdevenen hilarants o surrealistes però 
reconeixibles: qui no ha perdut els papers en una 
situació o en una conversa que ha derivat en una 
autèntica batalla campal sense solució?. 

Els personatges de Sopar amb batalla, però, són 
pretesos adults que encara mantenen  rols d’infan-
tesa i adolescència mai superada: l’atractiu, simpà-
tic i seductor cap de colla, l’artista incompresa, 
l’atractiva i benestant noia a l’avantguarda de tot… 
Però en aquest adolescent nucli hi entra un perso-
natge aliè, autènticament madur, que evidenciarà 
aquest comportament adolescent. Sopar amb ba-
talla és un text lleuger, ben construït i prou ben re-
solt que destaca per la solvència d’un repartiment 
que sap extreure amb les seves interpretacions la 
naturalesa del text. Llargs, sonors i ben merescuts 
aplaudiments tancaven una reeixida representa-
ció. Només un petit però important apunt: A la fun-
ció de dissabte, el personal de sala va haver d’anar 
amunt i avall ja que molts espectadors van decidir 
que marxaven saltant-se totes les  indicacions prè-
vies. Facilitar la feina als empleats del Kursaal és 
igual d’important que la distància, la mascareta i el 
gel hidroalcohòlic. És una qüestió de respecte.

QUI NO HA 
PERDUT MAI  
ELS PAPERS?

TEATRE CRÍTICA

Assumpta Pérez 
MANRESA

u Dramaturgia i direcció: Jordi Casanovas. Intèrprets: 
Julia Barceló, Meritxell Calvo, Peter Vives, Francesc Ferrer, 
Mar del Hoyo, Jordi Coll, Majo Cordonet. Teatre Kursaal. 
Manresa. 13 i 14 de febrer.

«Sopar amb batalla» 
MANRESA

ARXIU PARTICULAR

L’associació de veïns de la Coromina i l’Ajuntament de 
Cardona han posat en marxa una iniciativa per pintar 
diferents murals en el barri. De moment han partici-
pat el grafitter Roc Blackblock, amb un dibuix de la 
mítica Palanca, i l’artista manresà Lee (Toni Saez), 
amb una obra d’instruments musicals. 

Murals artístics a la Coromina


