
19/10_VIC

19.30h / Mans Destres. Pep i Jan Madrenas, ceramistes
Guió: Jacint Torrents. Realització: Jordi Crusats. 20’. Any 2022.

Pep Madrenas va estudiar a l’escola Massana de Barcelona on es va graduar en l’especialitat de ceràmica artística 
l’any 1975. Des de llavors, el seu món ha girat al voltant de la ceràmica. Amb taller a Vic, des de fa uns anys el seu 
fill Jan continua amb la mateixa passió i afició. En “Pep i Jan Madrenas, ceramistes”, són els protagonistes  d’un 
nou capítol de la sèrie “mans destres”, amb guió de Cinto Torrents i realització de Jordi Crusats.

Sala Ateneu del Casino de Vic (C. Jacint Verdaguer, 5) 

20/10_MANLLEU
18.00h / El serpent de Manlleu. Un animal fantàstic més viu que mai
Guió: Toni Donada. Realització: A partir de filmacions antigues de Carles Molist. 
40’. Any 2022.

El Serpent de Manlleu és l’exemplar més cèlebre de tots aquells serpents amb cabellera i diamant, que es diu 
poblaven el nostre país. Si bé molts d’ells han caigut en el pou de l’oblit, el serpent manlleuenc és tot el contrari. La 
llegenda sobre aquest animal fantàstic ha arribat ben viva fins als nostres dies i l’existència d’una cançó popular 
que en parla el converteix en un cas únic i excepcional. La sessió de cinema, amb filmacions antigues d’en Carles 
Molist, permetrà de la mà d’en Toni Donada, fer un repàs a la història excepcional d’aquesta llegenda.

Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu  (Carrer del Pont, 16)

21/10_RODA DE TER
20.00h / Les excavacions arqueològiques del Centre Excursionista de 
Roda a  l’Esquerda, abans de 1977.
A partir de filmacions antigues de Ramon Coma. 10’. Any 2022.

La pel·lícula és una gravació de Ramon Coma, membre del CER, realitzada en el període 1973 i 1977, on es veuen 
imatges de les excavacions realitzades al jaciment de la Muntanyeta i sobretot imatges del Jaciment Ibèric i 
Medieval de l’Esquerda. En aquest cas l’autor mostra imatges generals del jaciment, interessants per tal de poder 
fer la comparació amb l’estat actual de les estructures recuperades. Acaba amb imatges de l’any 1977 quan varen 
començar les primeres excavacions sistemàtiques vinculades a la Universitat de Barcelona.

Sala d’actes del Museu Arqueològic de l’Esquerda (Av. Pere Baurier s/n)

27/10_TARADELL
19.00h / El grup de Trialers de Taradell
A partir d’enregistraments audiovisuals antics de Joan Serra. 30’. Any 2022.  

Gravacions de sortides, trials i indoors realitzades pel Grup de Trialers de Taradell des dels seus orígens, l’any 1977, 
fins a l’actualitat, que permetrà repassar la història  d’aquesta entitat taradellenca amb els seus protagonistes així 
com l’evolució d’aquest esport. 
Al final de la projecció es farà una tertúlia amb els protagonistes. 
Org. Grup de Recerca Local i Arxiu Fotogràfic.

Biblioteca Antoni Pladevall i Font. (Carretera de Balenyà, 101) 

28/10_TORELLÓ
20.00h / Josep Carrera i Casals; reporter gràfic de TVT i 
altres esdeveniments
Muntatge audiovisual: Xarli Doblas, La Tintorera Productions. 40’. Any 2022. 
A partir d’enregistraments filmats als anys 80.

Josep Carrera és un gran aficionat a filmar en vídeo i altres formats els principals esdeveniments de la Vall del 
Ges durant les dècades dels anys vuitanta i noranta del segle XX. El seu arxiu conté centenars d’hores de gravació. 
Fou el càmera de l’efímera Televisió de Torelló a mitjan anys vuitanta. El muntatge que presentem és una selecció 
d’alguns esdeveniments que hem cregut interessants i curiosos.

Museu de la Torneria

03/11_MANLLEU
19.30h / Mans Destres. Nuri Pujol i Isabel Casadevall, bugaderes
Guió: Jacint Torrents. Realització: Jordi Crusats. 20’. Any 2022.

L’Isabel Casadevall i la Nuri Pujol van al safareig a rentar la roba. Elles són les protagonistes d’un nou capítol de la 
sèrie “mans destres” que en aquest cas mostra amb calma, senzillesa i sensibilitat l’ofici i destresa de les dones 
que acudien als safareigs a rentar la roba.  Un nou capítol de la sèrie “mans destres”, amb guió de Cinto Torrents i 
realització de Jordi Crusats que es fixen en la destresa i patrimoni gestual de l’ofici de bugaderes.

Auditori Roca del Museu del Ter

11/10_VIC
20.00h / Què veiem quan mirem cap al cel?
Alexandre Koberidze (Georgia). 150 min. Any 2021.

Una jove parella decideix citar-se en un bar després de coincidir diverses vegades pel carrer. Però, com en un 
conte de fades, víctimes d’una estranya maledicció, el dia de la trobada els dos han canviat d’aparença i són 
incapaços de reconèixer-se. La pel·lícula de Koberidze, hàbil narrador d’històries i atent espectador de la societat 
que l’envolta, fa un retrat on ressalta el valor de la vida en comunitat, de l’estima i de la innocència de l’amistat 
primerenca. Un ritme harmònic d’escenes quotidianes.

Espai ETC Vic (Passeig de la Generalitat, 46)

15/10_RIPOLL
19.00h / Vull ser pastora
Maria Velasco Bech. 10 min. Any 2021.

Vull ser pastora, retrata la història de la Cati, una pastora de vuitanta anys que cada dia pastura el ramat 
en terres empordaneses. Viu i treballa sola, però tot i la duresa de l’ofici afronta el dia a dia amb energia 
i felicitat. Una història senzilla, però commovedora que reflexiona sobre el valor de la vida.

Museu Etnogràfic de Ripoll  (Plaça Abat Oliba, s/n)


