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Les propostes culturals de febrer
PROPOSTES. Música, art i cinema per il·luminar el mes.
MÚSICA
Escombrar cap a casa
Marc Vilanova
La tria musical per aquest mes està basada íntegrament en la programació d'artistes de la
Catalunya Central, una gran mostra del talent musical de proximitat impossible de passar per alt
pel gran nivell i qualitat. Per cert, totes al teatre Kursaal. En primer lloc us recomanem el concert
de Damià Olivella, un virtuós guitarrista manresà reconvertit en cantautor i un dels grans exponents
del país a nivell de soul i r'n'b (divendres, 8 de febrer, 21 h). Continuant amb els principals valors
de la ciutat, no us perdeu la Laia Boixadós & The Blusers. La cantant presentarà el seu darrer
treball "Miralls", on inclou una mescla de pop, funk i jazz, estils on la manresana pot demostrar la
seva excel·lent capacitat vocal (dijous, 14 de febrer 20 h). I per últim, com a proposta central
d'aquest més de febrer, el retorn de Carles Cases. I no només amb un sol concert, si no tres
dies al teatre Kursaal apostant per un muntatge íntim, que pretén acostar el compositor al públic
i estrènyer lligams entre l'escriptor de música i l'oient (18,19 i 20 de febrer, 20 h).
ART
Mes de premis i llum
Maria Camp
Cada any el mes de febrer arriba amb propostes d'art que aprofiten aquests dies de festa a la
ciutat. Entre premis, festivals i exposicions podrem gaudir d'una oferta ben variada. Què podrem
veure, doncs? Fins al dia 21 es podrà visitar al Centre Cultural del Casino l'exposició de les obres
presentades al Premi Climent Muncunill Roca per a joves artistes, una convocatòria biennal que
vol ser un impuls als joves talents. El dia 20 de febrer podrem gaudir del festival Jardins de Llum,
que un any més ens oferirà al centre històric una selecció de projectes artístics que juguen amb la
llum i amb l'aigua. No us ho perdeu! Una altra convocatòria d'aquests dies és la Ràpida de la Llum,
un certamen que el dia 24 al matí escamparà pintors per tota la ciutat i dels quals, a la tarda i
durant una setmana, podrem veure'n l'obra exposada al Casino. Finalment, us proposem visitar
l'exposició pictòrica "Reptes", al Casal de les Escodines, que ens presenta el treball artístic d'un
grup de persones amb mobilitat reduïda conduït per Aina Sallés.
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CINEMA
Temps de dones
Laura Vidal
Avui us parlo no d'una sinó de tres pel·lícules: tres històries protagonitzades per dones, en dos dels
casos dirigides per dones i totes nominades i premiades en tots els guardons de la temporada
(Gaudí, Goya i Oscars). Es tracta de "Carmen y Lola", òpera prima d'Arantxa Echevarria, que
extreu química i complicitat de dues actrius amateurs per explicar el complicat primer amor de
dues noies gitanes. La segona és "Viaje al cuarto de una madre", on la també debutant Celia
Rico ens regala dues grans interpretacions: la recuperada Lola Dueñas i la jove però ja gran Anna
Castillo, que ens expliquen la complicada però emotiva relació entre una mare i una filla. I per últim
tenim un trio de reines, el que formen Olivia Colman, Rachel Weisz i Emma Stone a "La
Favorita", l'última pel·lícula de Yorgos Lanthimos, amb intrigues de poder i comèdia surrealista a
la cort de la reina Anna d'Anglaterra. Poder parlar de tantes dones juntes no hauria de ser una
raresa sinó una normalitat i el més trist és que per veure-les la majoria haureu de recórrer al dvd o
a les plataformes de pagament. Les dones del cinema existeixen i fan coses grans més enllà de
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lluir a les catifes vermelles.
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