
 La versió musical d’El Petit Príncep de Saint-Exupéry, presentada per La
Perla 29, Àngel Llàcer i Manu Guix, tornarà a la Sala Gran del Kursaal de Manre-
sa per les Festes de la Llum, els dies 20 i 21 de febrer, en 3 funcions (el 20, a les
18 h; i el 21, a les 12 h i a les 18 h). El Petit Príncep es va poder veure al Kursaal
en 5 funcions amb les entrades exhaurides el 3 i 4 d’octubre del 2015. Les en-
trades (22 euros, 20 euros amb el carnet Galliner, més grans de 65 anys i més
joves de 25 anys, i 15 euros per a nens i nenes fins a 12 anys) es posaran a la
venda aquest divendres, a les 18 h, a taquilles i per Internet (www.kursaal.cat).

«El Petit Príncep» torna al Kursaal per la Llum
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EL PROGRAMA
PAS. Espectacle inaugural. 20 de
gener. Teatre Kursaal.
Ponts de Llum. Arts plàstiques i
audiovisuals. Museu Comarcal o
l’Anònima. 17 i 18 de febrer. 
Petits Ponts de Llum. Arts plàs-
tiques. 18 de febrer.
La Memòria dels Objectes. Ex-
posició. Història i patrimoni. Del 16
de febrer al 15 de març.
Exposició parelles artístiques.
Experiències creatives per a la
salut mental. Arts plàstiques i au-
diovisuals. De l’1 al 24 de març.
Batecs. Festival de dansa. Arts
escèniques. 6, 7 i 8 d’abril.
Recercat. Jornada de Cultura i
Recerca Local dels territoris de par-
la catalana. Al Casino/la Plana de
l’Om. 13, 14 i 15 d’abril.
Xics’n’roll. Festival perquè els
menuts coneguin les formacions
més importants de la història del
rock. Sala Stroika. 15 d’abril.
Entre Ponts. Trobada dels
Amics de l’Art Romànic de Cata-
lunya. 12 de maig.
Setmana del Llibre Infantil. Bi-
blioteques. Del 14 al 20 de maig.
Festa del Riu. Arts escèniques,
cultura tradicional i popular, músi-
ca, arts plàstiques i audiovisuals. A
la llera del Cardener. 2 de juny.
Itinerari de Ponts. Arts escèni-
ques. 2 de juny.
Macro Escape. Sessió d’escape
room. Plaça Major. 16 de juny.
Manresa, Ciutat d’Art Urbà.
Ceràmica Montserrat Riu. XXL

Gravat al carrer. Festival Stalow.
Centre històric. Del 25 de juny al 31
de juliol.
«Tot va bé si acaba bé». Estre-
na de Parking Shakespeare. Parc de
Puigterrà. 14 i 15 de juliol.
Tríada de Torres Humanes.
Aniversari de la colla Tirallongues.
25 d’agost.
Exposició Gelonch Viladegut.
Casino. Arts plàstiques i audiovi-
suals. Del 23 d’agost al 28 d’octubre.
Festival de Circ. La Crica. Esce-
naris del Centre Històric. Del 31
d’agost al 2 de setembre.
«Mon pare és un ogre». La Bal-
dufa. Teatre. Amb Lledoners. 
Trobada de pessebristes. 30
de setembre.
«Quan la poesia es fa música».
Els Atrevits. Espectacle adreçat a
la gent gran. 1 d’octubre.
200 anys de la Fàbrica dels
Panyos. Jornades del Patrimoni. 6
d’octubre.
«Unity. 400 veus per la pau».
Gospel Celebration Choir. Músi-
ca. 27 d’octubre.
Passat i present de la Capella
de Música de la Seu. Música, his-
tòria i patrimoni. 24 de novembre.
En record de les víctimes dels
bombardejos franquistes. Espai
Memòries, refugi Renaixença. De-
sembre 2018, gener 2019.
Acte de Cloenda. Proposta de
videomapatge a l’interior de la Seu
de Manrusionica. Pendent de con-
firmar. 15 de desembre del 2018. 

El Màster d’Arqueologia i Arts
Cristianes que duen a terme la fa-
cultat de Filosofia de la Universi-
tat Ramon Llull i la facultat Anto-
ni Gaudí d’Història de l’Església,
Arqueologia i Arts Cristianes, i
que té la col·laboració de la facul-
tat de Teologia de Catalunya, la
Biblioteca Pública Episcopal de
Barcelona, l'Abadia de Montse-
rrat i Catalonia Sacra, inclou la
Patum de Berga entre les matè-
ries que formen part del seu te-
mari en el mòdul de Patrimoni
Immaterial. Avui, el berguedà Al-
bert Rumbo, historiador i expert
en Patum, farà una classe de dues
hores.

REDACCIÓ BERGA

La Patum es difon
en l’àmbit acadèmic
a través d’un màster
de la Ramon Llull

Amb i per a la ciutat. Aquesta és
la màxima amb què es presenta la
capitalitat cultural de Manresa
per al 2018. Amb la implicació
d’una cinquantena d’associa-
cions locals i comarcals i amb un
programa adreçat al públic de la
ciutat i de la Catalunya Central.
Descartant la figura d’un comis-
sari, explicava ahir la regidora  de
Cultura, Anna Crespo, i apostant
per un consell assessor  format per
15 agents culturals de la ciutat;  re-
nunciant a «patums» en la progra-
mació, subratllava Joan Morros,
en representació del consell as-
sessor, i prioritzant els creadors i
la creació local. Manresa agafarà
el 20 de gener el relleu de Reus. 

El pressupost inicial superarà

els 400.000 euros (pendent de
l’aprovació dels pressupostos de
la ciutat) i, explicava l’alcalde Va-
lentí Junyent, sortirà de les arques
municipals, exceptuant una par-
tida de la Diputació per a l’expo-
sició de Gelonch Viladegut. Se-
gons Junyent, una xifra gens des-
mesurada per l’envergadura del
projecte i susceptible d’«engrei-
xar-se amb suports privats».

La programació, de la qual es va
fer un avançament, aprofita les
activitats ja establertes en el ca-
lendari cultural de la ciutat; tam-
bé les efemèrides (com la dels Ti-
rallongues) i en crea d’específi-
ques, una trentena (de la seixan-
tena de presentades), algunes re-
pensades de propostes ja exis-
tents, com els Jardins de Llum, els

Xics’n’roll o les visites patrimo-
nials, com serà el cas de la Fàbrica
dels Panyos. De les propostes de
nova creació, la intenció ha estat
dotar de més visibilitat les disci-
plines artístiques amb menys pre-
sència la ciutat: les visuals, el circ
i la dansa. Així, Manresa tindrà un
primer Festival de Circ; un primer
Festival de Dansa i una Festa del
Riu que voldrien tenir continuïtat
un cop acabada la capitalitat cul-
tural. Del programa destaca, tam-
bé, un projecte d’art urbà i l’estre-
na teatral, per primer cop a Man-
resa, de Parking Shakespeare.

La capital manresana també es
presentarà a Barcelona tot i la «di-
ficultat» per atraure públic forà.
Segons Crespo, «és un esdeveni-
ment per a la ciutat que l’acull».

SUSANA PAZ MANRESA

La capitalitat cultural de Manresa destaca les
arts amb menys presència, visuals, circ i dansa
La programació s’ha elaborat amb la implicació de les entitats, descartant un comissari El pressupost supera els 400.000 euros

Ahir es va presentar part de l’avançament de la programació de Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018, amb la presència
de part del consell assessor que l’ha escollit i que formen 15 agents culturals de la ciutat, a banda de representants de l’Ajuntament.
Són Anna Crespo, regidora de Cultura, i Serafí Vallecillos, cap de secció de Cultura de l’Ajuntament de Manresa; Albert Tulleuda, ge-
rent de Fira Manresa; Txus Aloy, gestora cultural; Josep Soler (Carlins); Roser Oduber (Taula d’Arts Visuals i CACiS, el Forn de la Calç);
Alfons Rodríguez (Manrusionica); Dani Castellano (Casa de la Música); Jordi Jet Serra (músic); Ferran Montenegro (Tirallongues);
Vicky Garcia (L’Antic); Laura Bataller (Escola Olga Roig); Joan Morros (El Galliner); i David Ibáñez i Lídia Hinojo (Fira Mediterrània).

Presentació del consell assessor, encarregat de la programació

MIREIA ARSO

El Berguedà ha tornat a ser es-
cenari de pel·lícula. Ahir, dimarts,
la zona del pont de Pedret va con-
vertir-se en plató cinematogràfic.
L'emblemàtic paratge berguedà
va acollir una part del rodatge de
la nova sèrie protagonitzada per
l'actor Antonio Banderas, tot i que
sense la presència del reconegut
artista malagueny.

Els veïns que volien arribar fins
a Pedret, ja sigui amb cotxe o a
peu, no van poder fer-ho. A mig
camí, un guàrdia de seguretat im-
pedia que ningú pogués accedir-
hi ja que des de primera hora s’ha-
vien iniciat els treballs de gravació

d'una nova producció sobre la
vida del pintor Pablo Picasso que
està produint National Geograp-
hic per a la cadena Fox. Es tracta
de la segona temporada de la sèrie
Genius, que fa un repàs de la vida
de diferents personalitats. La pri-
mera entrega va estar protagonit-
zada per Albert Einstein, i aquesta
segona recordarà la vida de Picas-
so, encarnat per Banderas.

L’equip de rodatge va fer parada
al Berguedà després d’haver estat
fent gravacions en diversos punts
del territori com Barcelona, Mà-
laga o Sitges. A partir d’avui, l’ac-
tivitat continuarà en altres ciutats
d’Europa. 

D.C./D.P. BERGA

El Berguedà acull el rodatge
de la nova sèrie d’Antonio
Banderas sobre Pablo Picasso
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