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MARTA PICH

Yolanda Esteve presenta
avui a la Papasseit el seu
tercer i premiat poemari
ARXIU/MARTA PICH

Tècnica de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa,
la poeta recitarà una selecció
de poemes de «Zero»

REDACCIÓ MANRESA

Es presenta el llibre de referència sobre la vida i obra de Soler i March

«Posar en valor el nostre patrimoni». Enric Masana, secretari de la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC, definia
així un dels objectius del volum Alexandre Soler i March. Aquitecte, un llibre de gran format, editat pel col·legi i destinat a ser
una obra de referència. Signat per Raquel Lacuesta, una de les màximes autoritats del modernisme a Catalunya, el llibre es va
presentar ahir a l’institut Lluís de Peguera, obra de Soler i March, en un acte que obrir Marc Aloy, regidor d’Urbanisme, que va
lloar la professionalitat i, sobretot, la personalitat de l’autora. Lacuesta va exposar la biografia i l’extensa obra d’un arquitecte
i un home eclèctic que va deixar empremta a l’eix del Llobregat. Va tancar l’acte l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va
destacar la «vinculació» municipal de Soler i March, dissenyador ja el 1901 del programa de les Festes de la Llum.

Salva Racero inaugura a Calaf el cicle
«Músiques per escampar la boira»
L’organització programa

ARXIU/MARTA PICH

set concerts fins al maig
amb noms com Las Migas,
Obeses i The Sey Sisters

REDACCIÓ MANRESA

El cantant manresà Salva Racero actuarà dissabte (20.45 h) al Casino de Calaf en la primera vetllada del cicle «Músiques per escampar la boira», que en la seva tercera edició proposa set concerts ﬁns
al proper mes de maig. L’exvocalista de Lax’n’Busto presentarà la
proposta musical amb la qual interpreta un repertori eclèctic maridat amb un sopar a càrrec del
restaurant calafí Ke Diví.
Després de ﬁgurar durant una
dècada com a cantant de l’emblemàtica banda de rock Lax’n’Busto, Racero ha iniciat un projecte
en solitari en què ofereix cançons
de musicals teatrals com Els miserables i Mar i cel, temes de Lax i al-

El cantant manresà Salva Racero

tres peces de jazz i òpera. Racero
publicarà l’abril el seu primer projecte en solitari, del qual ja se sap
que la primera cançó porta per títol la forma verbal Vaig.
Alba Carmona pujarà a l’escenari el 2 de març amb la seva pro-

posta de ﬂamenc i música d’arrel.
El quartet Las Migas presentarà el
16 de març el disc Vente conmigo,
que incorpora tocs llatins i electrònics. El trio The Sey Sisters
mostrarà la força de la música africana, el gospel i el soul que deﬁneix el seu repertori, el 6 d’abril. El
dia 20 del mateix mes, serà el torn
d’A Grup Vocal, amb l’espectacle
Octubre. Cançons per la llibertat
(versions de Txarango, Llach, Raimon, Bonet...). El 30 d’abril, qui
tocarà al Casino serà el grup Obeses. I el cicle es clourà el 4 de maig
amb Magalí Sare, cantant del
Quartet Mèlt.
Tots els concerts començaran a
les 20.45 h, i les entrades tenen un
preu de 15 euros, 12 euros per als
socis del Casino, i ja estan disponibles a www.tictactiquet.com. Els
tiquets per a l’actuació de Salva
Racero que inclouen el sopar valen 38 euros. També hi ha descomptes per als joves entre 12 i 35
anys, que es poden adquirir a
l’Ajuntament de Calaf.

La poeta Yolanda Esteve Giner
(Sant Andreu, Barcelona, 1970),
tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Manresa -ciutat on resideix des de fa més de deu anys- i
ànima del festival Tocats de Lletra,
presentarà avui (19 h) a la llibreria
Papasseit el seu tercer poemari,
Zero (Viena Edicions), guardonat
amb el Premi Betúlia de poesia,
Memorial Carme Guasch 2018. El
recital, d’entrada gratuïta i obert a
tothom, inclourà la lectura d’una
selecció de poemes per part de
l’autora, que estarà acompanyada
d’Anna Vilajosana, Mercè Argemí
i Sílvia Flotats.
Esteve és llicenciada en Geograﬁa i Història per la Universitat
de Barcelona i ha treballat sempre
en l’àmbit de la gestió cultural. Ha
publicat tres poemaris, tots ells
guardonats: Perifèries (Premi de

Yolanda Esteve

Poesia Creu Verda de Montblanc,
2016), Intercity(37è Premi de Poesia Senyoriu d’Ausiàs March,
2017) i Zero. Aquest darrer indaga
en la infantesa, la revolta sobre la
por, l’altre i el jo, l’amor, la memòria, el llenguatge i el paisatge. Zero
vol ser un retorn a l’origen, un espai neutre on comencen les preguntes.
IMATGE PROMOCIONAL

El projecte Noves Escenes fa una classe magistral

La Sala Petita del Kursaal acull avui (20 h) Conferència Espectacular de David Espinosa, una particular classe magistral sobre les arts escèniques multidisciplinàries
que combina la paraula amb la manipulació d’objectes, l’acció coreogràfica i el teatre d’ombres. Una creació del projecte Noves Escenes de la Xarxa Transversal.

