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Santa Coloma commemora el Dia de la Dona
amb diversos actes
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La companyia WeColorMusic presenta
als Hostalets de Pierola el seu aclamat
musical familiar BRUNA
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quest dimarts, 8 de
març, i com cada any
en aquesta data, s’ha
commemorat el Dia de la
Dona. Amb la demanda de la
igualtat en tots els àmbits entre dones i homes, milers de
persones d’arreu del món han
sortit al carrer en manifestacions per exigir aquesta igualtat.
I aprofitant aquest dia, molts
municipis també programen activitats per visibilitzar
aquesta lluita.
A Santa Coloma de Queralt, el
passat dissabte es va celebrar
una trobada de colles geganteres en què només hi participaven figures femenines. En

total s’hi van reunir 10 colles,
que van fer una plantada a la
Plaça de la Pau. I des d’allí, els
diables Keresus, van obrir una
cercavila fins a la Plaça Major,
on es va fer el ball de les gegantes i també un correfoc amb
l’única presència de diablesses.
Per altra banda, el mateix dia
8 de març es va celebrar la
xerrada “Parlem de la Regla”,
amb Emma Ponce de Leon.
El divendres 11 de març a la
tarda es farà un taller d’astrodansa, amb Paula Villadores
i finalment el 20 de març es
farà la presentació del llibre
“Dones pageses, dones dempeus”, de Laia de Ahumada,
amb les il·lustracions de Mª
Rosa Vidal Tosas.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

emà dissabte, 12 de
març, a les 18:30
hores, la companyia
WeColorMusic presentarà el
seu aclamat musical familiar
BRUNA al Teatre Casal Català dels Hostalets de Pierola.
El musical, que s’ha representat amb molt d’èxit a Barcelona i ha realitzat una extensa
gira pels teatres de tota Catalunya (incloent-hi també
actuacions al País Valencià i
les Illes Balears), ha obtingut
importants reconeixements,
com el recent premi Teatre
Barcelona 2021 al Millor Espectacle Familiar i el premi
Juan Mayorga 2019 a la Millor Autoria.
BRUNA explica la història
d’una família que acabarà
descobrint una part del seu
passat que tothom desconeixia; tothom menys la persona
que ha guardat el secret durant tot aquest temps. Ambientada als anys 90, l’obra ens
presenta a Bruna, una nena
d’onze anys que ha de fer un
treball d’escola sobre la seva
àvia. Realitzar el treball no és
una tasca fàcil per la Bruna,
ja que la seva àvia, amb cert
grau de demència, no la pot
ajudar massa. Mentrestant la
seva mare, molt enfeinada i
sola en la família, ha de gestionar la vida de la Bruna, la
seva mare i l’empresa on treballa. L’Eric, l’amic de la Bruna, sembla tenir una vida plena amb la seva família i això
fa estar neguitosa a la Bruna
que també vol viure una vida
plena amb la seva mare.
Segons els creadors i direc-

tors de BRUNA, el surienc
Mateu Peramiquel i Mar
Puig, “l’obra és un homenatge als nostres avis i àvies, i
conseqüentment, a totes les
persones grans del nostre
país que van lluitar sense
perdre mai la força; és gràcies
a la seva lluita que nosaltres
avui som qui som i ens podem dedicar a l’art; les seves
històries i la seva lluita són la
font d’inspiració de BRUNA i
també de la nostra vida”.
BRUNA va néixer amb l’objectiu de donar veu als infants
amb una història que posa
l’èmfasi en la visió dels petits
sobre el món adult. Aquesta
mirada, conjuntament amb
la intenció dels autors de
retre un homenatge als seus
avis i àvies, han fet que BRUNA s’hagi convertit en un
espectacle familiar amb un
missatge molt fort tant pels
infants com pels adults.
En l’espectador adult, BRU-

NA genera el debat sobre com
han estat educades aquelles
generacions que han crescut
amb la censura i el tabú com a
forma de vida. Alhora, els infants empatitzen amb els personatges i descobreixen les
diferències dels nens i nenes
de dues èpoques desconegudes per ells, en comparació a
la seva pròpia vivència com a
infants.
Segons els autors, “BRUNA
es vesteix d’alegria, entusiasme i energia, però a la vegada
de discussió, debat, enyorança, tristor i ràbia, provocant
que l’espectacle sigui per a
l’espectador un viatge a través del temps i les emocions”.
WeColorMusic és una companyia especialitzada en
musicals de creació, espectacles KM0 amb música en
directe que expliquen històries basades en fets reals, ja
siguin actuals, contemporànies o històriques.

Fruites i verdures
c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)
93 805 58 44

@fruiteriaandreuserra

618 41 54 70

FruiteriaAndreuSerra

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
Per publicitat a

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
assessoria@ceosl.cat

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

