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L’alcalde d’Igualada i la corporació municipal
expressen el seu dol

Amb «Résurrection à la carte»,
els amants del jazz tenen, aquest
cap de setmana, al Teatre de l’Au-
rora d’Igualada, una oportunitat
única per gaudir de les seves es-
trelles musicals. Frank Sinatra,
Louis Armstrong, Billie Holiday i
Gene Kelly, entre d’altres, pren-
dran vida en cos, ànima i veu grà-
cies a una parella de firaires atro-
tinats que poden comunicar-se
amb el més enllà i que els ressus-
citaran. Són els singulars perso-
natges que interpreten Júlia Mo-
ra i Arnau Vinós, de la companyia
igualadina Microcosmos Teatre,
que estrena aquest espectacle.  

«El públic podrà escollir ‘a la car-
ta’ la seva estrella. Transformarem
l'espai, eliminant la quarta paret i
convertint el teatre en un bar. Inte-
grarem l’espai d’actuació amb el
públic. Serà molt participatiu», ex-
plica Vinós. «Résurrection à la
carte» és l’adaptació en format
sala del muntatge que Microcos-
mos Teatre va crear per participar
en l’última edició del Festival In-
ternacional de Jazz de Mont-real.
La companyia hi va estrenar
aquest projecte, creat per a l’oca-
sió, com a resultat de la col·labo-
ració entre el certamen canadenc
i FiraTàrrega. «És la primera rela-

ció del festival de Mont-real amb
Catalunya. FiraTàrrega ens ho va
dir a nosaltres perquè som una
companyia jove, petita i oberta. Vo-
lien un espectacle de carrer, fàcil de
transportar, sense paraules perquè
fos internacional, multidisciplinari
i on la música hi tingués molt de
pes. Complíem els requisits i ens
venia de gust». Vinós es felicita

que respecte de l’espectacle «tin-
guessin carta blanca per crear-lo»,
comenta l’actor igualadí. El Tea-
tre de l’Aurora serà l’escenari on
s’estrenarà aquesta nova versió
del muntatge, que deixa de ser iti-
nerant per convertir-se en una
obra de cafè teatre. 

D’altra banda, «Résurrection à
la carte» representa un important

canvi en la trajectòria de la for-
mació teatral, perquè passa d’a-
dreçar-se d’un públic familiar a
un públic adult. Vinós comenta
que «teníem ganes de fer una pro-
ducció no tan encasellada i ens
vam trobar amb l’oportunitat de
fer una cosa que no hauríem triat.
Ens permet explorar nous camps
d'interpretació».

Microcosmos Teatre reviu a l’Aurora els
mites del jazz aquest cap de setmana
REDACCIÓ/F. V.
Igualada
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Vinós i Mora han confegit un espectacle tan deliciós com hilarant, que s’estrena al Teatre de l’Aurora

REDACCIÓ/Igualada

En record de

Pepita Alegre Vilanova
Vídua de Ramon Sellarès Arnau

Retornà a la Casa del Pare ahir, dimarts, dia 6, a l’edat de 83 anys

A. C. S.

Els seus estimats: fills, Joan i Rosa M., Josep i Magda, Ramon i Teresa, i Núria i Agustín;
néts, Carles i Ester, Natàlia i Anna, Mariona, Laia i Emma, Bernat i Berta, Agustín, Cristina,
Sílvia i Ramon; germana, Pilar; nebots; cosins; els altres familiars, i la raó social SELLARÈS
ALEGRE SA ho fan saber a llurs amics i coneguts. L’enterrament i missa exequial tindrà lloc

avui, dimecres, a les 5 de la tarda, a l’església de Santa Maria.
Igualada, 7 de gener del 2009

FUNERÀRIA ANOIA SL

Per a esqueles, recordatoris o aniversaris podeu posar-vos
en contacte amb les nostres oficines de:

MANRESA
Tel. 93 877 22 33

C/ Sant Antoni M. Claret, 32

IGUALADA 
Tel. 93 804 83 55

Passeig de Verdaguer, 144

BERGA
Tel. 93 822 12 19

Plaça Font del Ros, 1

MARTORELL
Tel. 93 774 00 86

Av. Camí Fondo, 8, 1r 1a

El bisbe de Vic, Mons. Romà
Casanova, va ésser un convidat
d’excepció de la cavalcada
d’enguany dels Reis d’Iguala-
da, amb seu secretari, l’arxi-
prest, membres de la comissió
organitzadora i altres acompa-
nyants.

Va presenciar el seguici des
d’una tribuna al carrer de la
Soledat, on ha pogut viure ‘in
situ’ l’arribada dels patges i el
repartiment de regals als in-
fants d’aquella llar igualadina.
El patge Faruk li va fer lliura-
ment d’una làmina amb unes
paraules d’un salm bíblic i del
llibre de la festa dels Reis, de
Carles Maria Balcells i Santi
Carbonell. A l’Escola Pia, va
tenir l’oportunitat de saludar
els tres Reis Mags d’Orient.

El bisbe Romà
Casanovas, amb
els Reis d’Igualada
ARXIU/M. ARSÓ

Mossèn Romà Casanovas
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