
Tot i que el dia de Reis ja ha pas-
sat, l’Orquestra Simfònica de
Sant Cugat serà aquest diumen-
ge al teatre Kursaal de Manresa
per tal de transportar el públic a
l’ambient d’aquestes dates festi-
ves a través del tradicional con-
cert de Reis, que organitzen el
Rotary Club Manresa-Bages i l’A-
juntament de Manresa.

La formació vallesana hi oferirà
un repertori típic d’aquestes da-
tes, amb valsos i polques. Ara fa
un any, l’espectacle ja va reunir
unes 600 persones en el debut
d’aquest muntatge al renovat
Kursaal. Enguany, l’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat, dirigida
per Josep Ferré, oferirà en la pri-
mera part del concert les peces El
Ratpenat de Johann, Buern Pol-

ka i Vida d'artista, de Johan Jr.
Strauss. En aquest primer temps,
també es podran escoltar compo-
sicions com la Dansa de les hores
de la Gioconda, d’Amicare Ponc-
hielli; Ballet de Faust, de Charles
François Gounod, i Nadales Ca-
talanes, del compositor Salvador
Brotons. 

A la segona part del concert,
s’estrenarà la peça Quasi una
polca, que Jesús Rodríguez Picó
ha dedicat a l’Orquestra Simfòni-
ca de Sant Cugat. En aquesta se-
gona part, Strauss tornarà a ser
protagonista amb les cançons
Obertura el baró gitano, Marxa
Egípcia i El bell Danubi blau.
L’actuació es completarà amb les
interpretacions d’Els Patinadors,
d’Emile Waldteufel, i el punt final
arribarà amb El cant de la senye-
ra, de Lluís Millet.

Al llarg d’aquesta audició musi-
cal es lliurarà del premi Simeó Sel-

ga, que arriba a la setena edició.
El guardó, que s’entregarà al pro-
jecte Tallers Musicals d’Avinyó
2009, serà dotat amb els benefi-
cis econòmics que s’obtinguin en
el concert.

Creada l’any 1991, l’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat ha dut a
terme més de 400 concerts en re-
coneguts escenaris, com el Palau
de la Música Catalana, el Gran
Teatre del Liceu, l’Auditori de Bar-
celona i el Palau de Congressos
de Catalunya. El concert amb el
nombre més elevat d’especta-
dors va tenir lloc al Palau Sant Jor-
di, davant 20.000 persones i amb
la col·laboració del tenor Josep
Carreras.
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Una de les actuacions de la formació orquestral vallesana

Simfònica de
Sant Cugat

EL TIQUET: l’Orquestra Sim-
fònica de Sant Cugat actua
diumenge, a les 7, al Kursaal
de Manresa. Preu: 18 euros.
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Valsos per cloure Nadal
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Cada dissabte, de les 9 a les 11
del matí, els esparreguerins tenen
una cita amb Cap dissabte sense
sol, un programa que Toni Puig i
Carles Reynés emeten des de fa
vint anys a les ones municipals. És
un espai emblemàtic que ara ha
adoptat el format del teatre mu-
sical en una producció que signen
a mitges Tramateatre i Ràdio Es-
parreguera. 

Un gran treball de creació és al
darrere d’aquest espectacle, que
es basa en un espai radiofònic de

música i bon humor. Gerard Bide-
gain en l’apartat dramatúrgic i
David Rebollo en l’equip tècnic
completen el quartet de respon-

sables d’una proposta que es po-
drà veure tant demà, dissabte,
com diumenge al Teatret de la vi-
la esparreguerina.

Cap dissabte sense sol és un
dels programes més veterans de
la ràdio al Baix Nord. Des del 89.4
de la FM, els seus autors irradien
cada dissabte al matí una bona
dosi de música i simpatia durant
un parell d’hores.
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Cap dissabte sense
sol. El musical

Cartell de l’obra de teatre

EL TIQUET: Cap dissabte sen-
se sol, demà (10 nit) i diumen-
ge (7 vespre) al Teatret d’Espar-
reguera. 10 euros (menors, 5).

Teatre

De les ones a l’escenari

� L’Alberg de Cultura de Cal
Gras d’Avinyó acull aquest cap
de setmana les primeres jorna-
des del cicle La paraula aguda,
que tracta de la relació entre la
creació artística i el gènere fe-
mení. Entre dissabte i diumen-
ge, s’hi parlarà dels vincles que
hi ha entre les dones i la poe-
sia, com també dels cànons li-
teraris. La trobada començarà
demà, a les 8 del vespre, amb
un concert d’Ivette Nadal (a la
foto), una de les noves veus
del panorama català de la can-
çó d’autor. També hi actuaran
la poetessa Laia Noguera i el
grup A Manta, que presentarà
el disc Deixeu parlar la terra.
L’endemà, diumenge, a les 12
del migdia, se celebrarà una

conferència amb la psicoana-
lista Neus Carbonell, que par-
larà de les diferències sexuals
en la psicoanàlisi i la seva influ-
ència en la formació de cànons
literaris. L’assistència als dos
actes és oberta a tothom: 10
euros (amb sopar inclòs) el dis-
sabte i 3 euros el diumenge.
També hi ha la possibilitat d’a-
llotjar-se a Cal Gras durant el
cap de setmana (50 euros). Per
a informació: 638 70 27 56.

� Concert de rock avui, diven-
dres, a partir de 2/4 de 12 de la
mitjanit, a la Font del Balç
(Casserres, a tocar Gironella).
K-Zero protagonitzarà una
vetllada per a la qual l’entrada
és gratuïta.
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� El grup teatral de la SCCR La
Verbena, de Sant Joan de Vila-
torrada, representarà diumen-
ge la seva particular versió dels
Pastorets, que la mateixa
companyia qualifica amb ad-
jectius com ara «sarcàstics»,
«informals» i «alternatius».
La funció, que començarà a les
6 de la tarda, és una iniciativa
d’un seguit de persones vincu-
lades a l’entitat que s’han re-
trobat per treballar en un pro-
jecte comú de caire nadalenc.
Christian García n’és el direc-
tor, ajudat per Marina Casals.
El llarg repartiment de l’obra
l’encapçalen Jordi Roy en el
paper de Rovelló i el mateix
Garcia com a Lluquet.

� La Coral Font del Fil (a la fo-
to), el Cor Parroquial de Sant
Josep, el Grup Escènic La
Nostra Llar i el grup musical
Ets Alocs portaran a terme
diumenge a Manresa el tradi-
cional Concert de Nadal, que
enguany compleix la vint-i-
tresena edició. El recital tindrà
lloc a la parròquia de la Mare
de Déu de l’Esperança a les 12
del migdia i a la parròquia de
Sant Josep a les 7 del vespre.

� La Maduixa, de Manresa,
acollirà diumenge un concert
de jazz amb Dr. Swinguez.
L’actuació començarà a les 8
del vespre. L’entrada val 5 eu-
ros (inclou consumició).


