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d’Entrada

Escenaris

ARXIU/MIREIA ARSO

RAJADELL CANTA
GOSPEL DE NOU
L LLOC: plaça de l’Església de Rajadell.
D DIES: avui i dissabte, a les 22 h; diumenge, a les 19.30 h. E ENTRADES: 15
euros (avui i diumenge) i 18 euros (dissabte). n El Campus Gospel de Rajadell
proposa un any més gaudir de la música
gospel amb tres concerts. La cita d’aquest
divendres (22 h) és amb Singing Sensations Youth Choir, una formació de Baltimore integrada per joves d’entre 10 i 18
anys amb problemes d’integració social.
Demà (22 h), serà el torn de Linda Tillery
& The Cultural Heritage Choir, d’Oakland
(Califòrnia), que destaca en la recuperació
de la música afroamericana. Diumenge
(19.30 h), l’Esclat Gospel Singers i l’Esclat
Júnior presentaran una selecció de temes
dels darrers espectacles. REDACCIÓ

ARXIU PARTICULAR

L’ABAT OLIBA REVIU
A LA BASÍLICA DE LA
SEU DE MANRESA
ARXIU/MARTA PICH

ARXIU PARTICULAR

GUILLEM ROMA, A L’ANOIA FOLK

LA MÚSICA CELTA SONA A BAGÀ

L LLOC: castell de Claramunt. La Pobla de Claramunt. D DIA: dissabte, a partir de les 20.30 h. E ENTRADES: 8 euros; 2 euros de 6 a 15 anys. n Dues propostes escèniques formen part del cartell de la 22a edició de l’Anoia Folk. A partir
de les 20.30 h, es podrà gaudir amb l’espectacle Vola imaginici, del grup d’animació infantil i familiar Ai l’Às. Dues hores més tard serà el torn de Guillem Roma,
que presentarà el disc Connexions amb la seva banda. L’osonenc beu des de la música llatinoamericana als sons mediterranis, entre altres estils. REDACCIÓ

L LLOC: diferents espais de Bagà. D DIA: des d’avui i fins diumenge. Activitats gratuïtes. n El Festival Catalunya Celta arriba a la vuitena edició amb tres
jornades plenes de música i altres activitats, que es poden consultar de forma detallada a l’agenda de la pàgina 42 de l’edició d’avui. La localitat altberguedana
acull la iniciativa de la plataforma Catalunya per quart any i té la plaça Galceran
de Pinós com a escenari principal. En el cartell hi ha grups com Irish Corner, l’Escola de Música de Bagà, Invernalia i Claddagh Ring Dancers (a la foto). REDACCIÓ

L LLOC: basílica de Santa Maria, la
Seu. Manresa. D DIA: dissabte, a les
22 h. Entrada gratuïta, sense inscripció prèvia. n La commemoració del
Mil·lenari Oliba tindrà lloc, dins del projecte Oliba Episcopus: Camins, a la basílica de la Seu de Manresa (7 de juliol),
al monestir de Santa Maria de l’Estany
(18 d’agost), al monestir de Sant Joan
de les Abadesses (29 de setembre) i al
Palau de l’Abadia i a la catedral de Vic
(27 d’octubre). La cita manresana consisteix en una actuació artística que
porta el títol Homo Faber: Oliba constructor i que començarà a les 10 de la
nit per proporcionar als espectadors
una visita diferent al temple. Els visitants faran, a l’inici, un tast de productes locals. Després circularan per
diferents espais de la basílica gòtica, on
aniran topant amb intervencions artístiques, com projeccions de llum des de
les cobertes, creacions artístiques i música en directe. La creació i direcció és
d’Antoni Madueño i la producció va a
càrrec de Temps de Joglars. REDACCIÓ
ARXIU/ACN

Nits Culturals

Savall convida a fer un
viatge per la música antiga

Sant Pere Sallavinera viu la 23a edició amb l’igualadí i «El Messies» de Händel
EL FESTIVAL

Nits Culturals
Lloc: plaça de Sant Pere Sallavinera. Dia i
hora: avui (Savall) i dissabte (El Messies), a les
22 h. Entrades: 22 euros (Savall) i 20 euros (El
Messies). Consultar abonaments i descomptes a
www.nitsculturals.cat i www.ticketea.com.

REDACCIÓ MANRESA

Jordi Savall estrena aquesta nit
la 23a edició de les Nits Culturals
de Sant Pere Sallavinera, un festival que dura dos dies i ofereix dos
concerts i un espectacle infantil.
Les Nits comencen avui amb
Diàlegs i improvisacions. D’Orient a Occident i de l’Antic al Nou
Món, títol d’un concert que protagonitzaran Jordi Savall (viola de
gamba i direcció), David Mayoral
(percussions) i Ferran Savall (veu
i tiorba). El músic igualadí propo-

INFANTIL
Teatre Nu representa
l’obra «La lluna d’en Joan»
La companyia anoienca
Teatre Nu representarà l‘espectacle La lluna d’en Joan, a
partir de les 18 h de dissabte
al Local Social (entrades a 5
euros). El muntatge es basa
en el conte del mateix títol de
la il·lustradora Carme Solé
Vendrell. En clau de concert,
parla de les emocions d’un
nen que ha de salvar la vida
del seu pare malalt.

sa un viatge per la música antiga
per mostrar als espectadors peces
de gran qualitat i bellesa que són
desconegudes perquè van ser
oblidades. El repertori inclou
obres de diferents indrets, amb temes sefardites procedents de Sarajevo i cançons tradicionals d’Israel, l’Afganistan, Espanya, Grècia, el Marroc, Turquia i Catalunya, entre d’altres llocs.
La segona cita musical de les
Nits serà la representació d’El
Messies de Händel, amb la Coral
Cantiga (Barcelona) i l’Orquestra
de Cambra Terrassa 48, a més dels
solistes Mireia Tarragó (soprano),
Elisenda Arquimbau (mezzo), Albert Casals (tenor), Germán de la
Riva (baix) i el concertino Quim
Térmens. La direcció anirà a càrrec de Josep Prats.

Jordi Savall actua avui amb Ferran Savall i David Mayoral

