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Les propostes culturals d'octubre
PROPOSTES. Música, cinema i art per condimentar la tardor.
MÚSICA
Octubre de Fira
Marc Vilanova
Encetarem la tria del mes amb la programació que ens proposa la sala Stroika. Per començar,
tindrem l'actuació d'Amparo Sánchez, més coneguda com a Amparanoia, pionera del moviment
mestís, que ens oferirà un repertori de temes clàssics de la seva trajectòria, vibrant i vigorós (Dissabte
7 d'octubre, 22.15 h). Sense canviar de sala i dins del cicle "legacy nights", la banda bagenca
tribut d e Marea, Besos de Perro, tornen a la nostra ciutat amb l'habitual descàrrega de grans èxits
de la mítica banda de Berriozar (Dissabte 20 d'octubre, 23 h).
Canviant ja d'espai, el teatre Kursaal concentrarà moltes actuacions de la próxima Fira Mediterrània,
entre les quals hem de destacar Misia, Maika Makovski o Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries (consulteu la programació oficial de la Fira). Fora de la Mediterrània, cal destacar el
concert del compositor Carles Cases. El mestre sallentí hi oferirà un repertori basat en la música
espiritual negra acompanyat per l'orquestra Cambra Terrassa 48 i diversos solistes, articulant un
espectacle anomenat "L'esperit dels Obama" (Dijous, 12 d'octubre, 18 h).

CINEMA
Els excessos del món de la moda
Jordi Casas
Jesse és una noia de setze anys que s'estableix a Los Angeles per fer-se un lloc com a model
en el món de la moda. La indústria aviat es rendeix a la seva bellesa, però al mateix temps
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desperta les enveges de les seves companyes de professió. "The Neon Demon" és la història d'un
somni convertit en malson, en el qual el director Nicolas Winding Refn pot aplicar fins a la màxima
expressió la perfecció estètica que ja havia exhibit en films anteriors com "Solo Dios perdona" i
l'obra de culte instantani "Drive". L'actriu Elle Fanning encarna a la perfecció l'arriscat paper
protagonista, ja que ella mateixa té una carrera meteòrica en el cinema, tot i la seva joventut, amb
títols de tant èxit com "Super 8" i "Maléfica". L'acompanyen actors de llarga trajectòria com Keanu
Reeves i Christina Hendricks. Amb aquesta sessió, Cineclub Manresa se suma a la celebració dels
50 anys del Festival de Sitges, en el qual "The Neon Demon" va guanyar el premi de la crítica
l'any passat. La sessió tindrà lloc a l'auditori de la Plana de l'Om el diumenge 15 d'octubre a les
18:30 h.

ART
A l'entorn de JV Foix
Maria Camp
Sovint les arts troben inspiració les unes en les altres. Punts de partida de noves creacions que, a
través d'altres llenguatges, busquen respostes a temes i preocupacions compartides. Diferents
camins per reflexionar entorn la condició humana, el món que l'envolta... En aquesta ocasió l'artista
Quim Domene ha trobat en els poemes de Josep Vicenç Foix l'inici de nous treballs. D'una banda
"Fem llum al magatzem dels llibres", una instal·lació inspirada en els poemes "Desa aquests
llibres al calaix de baix" i que consta d'una dotzena d'escultures de ferro i foneria, on cadascuna
es converteix en una mena de títol introductori d'un dels poemes. Es podrà veure a la Biblioteca del
Casino del 24 d'octubre a l'11 de novembre. D'altra banda, i juntament amb l'artista Norba
Fernàndez, trobem la videocreació Desviacions. "Telepoemes animats" de JV Foix, a partir de llibre
"No pesquis mai amb els ormeigs d'un altre". Es tracta d'un treball d'animacions i "collages" de
Domene, que Fernàndez ha dotat d'animació a partir de diverses tècniques de vídeo i tractament
digital d'imatges. Es projectarà al Centre Cultural el Casino del 24 al 29 d'octubre.
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