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LA PLAÇA VILADOMAT DE BERGA serà l’escenari, dissabte 
de la setmana que ve, a les 6 de la tarda, de la primera edició del
concurs de cobles del Berguedà, que tindrà la participació de tres
formacions de la comarca, la cobla Principal de Berga, la cobla
Pirineu (a la foto) i la cobla de l’Escola Municipal de Música de
Berga), a més a més de la cobla Ciutat de Manresa. Cada un dels
grups interpretarà tres sardanes de set tirades i concursarà per
rebre el reconeixement del jurat tècnic i del públic assistent, que
també podrà votar. L’actuació culminarà amb la tocada conjunta
de la sardana Berga, ciutat pubilla. Finalment, la trobada
culminarà amb un tast de productes del Berguedà.



Tres cobles del Berguedà 
i una del Bages competiran
en un concurs inèdit a Berga

ARXIU/D. C.

Equilibristes és una història
d’optimisme, que parteix d’una
relliscada en un pas de zebra per
explicar-nos com el personatge
principal aconsegueix refer-se
d’un cop dur del destí. Obsessio-
nat a assolir l’equilibri, al llarg de
l’obra el protagonista construeix
mòbils amb els objectes que tro-
ba per casa seva: fils, agulles d’es-
tendre, marcs de fotos, muletes i
tota mena d’andròmines. Tres
músics ajuden a donar cos a la his-
tòria, i intervenen com uns amics
fidels que donen suport al seu
company, mentre amb els seus
instruments ajuden a transme-
tre les emocions que descriu l’ac-
tor principal.

«La idea és experimentar amb
el concepte d’equilibri, que el fem
servir molt sovint, quan parlem
d’equilibri emocional, econòmic...
l’obra també té molt presents l’a-
mor i la mort, i sobretot és un cant
a l’amistat i a l’optimisme», expli-
ca l’actor protagonista, Pep Farrés.
També assegura que ha estat una
de les obres que han tingut més
temps d’assajar, per preparar la
peça «vam passar dos mesos ex-
perimentant què explica una cosa
que es manté en equilibri, o què
passa quan aquest es perd». 

L’equilibri entre l’actuació de
Pep Farrés, la música dels Amants

de Lulú i l’escenografia és sens
dubte el punt fort d’aquesta obra.    

És la primera vegada que Far-
rés Brothers i Amants de Lulú
col·laboren en un espectacle. «Fa
molts anys que el Pep Massana i
jo teníem ganes de fer alguna
cosa junts», explica Farrés. I els
Amants de Lulú s’han integrat
tan bé en la història que n’esde-
venen coprotagonistes. «Des del
principi teníem molt clar que no
podíem posar els músics a un
costat i l’actor en un altre, per
això els incorporem a la història
com uns amics que ajuden el per-

sonatge». Les músiques no s‘han
compost expressament per a l’o-
bra, formen part de l’extens re-
pertori del grup. 

Es tracta de la primera creació
de la companyia Farrés Brothers
per a públic adult, després d’una
dècada dedicada als espectacles
infantils. «Els ho devíem als pares

que durant tots aquests anys han
acompanyat els seus nens a veu-
re’ns», explica Jordi Palet, director
de l’obra. Creu que treballar amb
nens o adults no és tan diferent, ja
que «encara que els temes can-
vien, un ha de pensar que està ex-
plicant una història a una perso-
na intel·ligent, independentment
de la seva edat». 

El públic igualadí ha respost a
la crida. El Teatre de l’Aurora ha
hagut de penjar el cartell de «Com-
plet» per als tres dies de l’exhibi-
ció, i ja preveu reprogramar Equi-
libristes per a la temporada vinent. 
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Farrés Brothers i els Amants de Lulú
exploren la delicadesa de l’equilibri

L’espectacle Equilibristes fa un cant a l’amistat i l’optimisme amb uns músics de luxe

FENT EQUILIBRIS L’estrena de l’espectacle Equilibristes,de Farrés Brothers i Cia. i els Amants de Lulú, ha
aconseguit un fet inèdit en temps de crisi, ple absolut al Teatre de l’Aurora durant els tres dies que es representa
l’obra. La primera peça per a públic adult de la companyia combina música en viu i una escenografia sorprenent
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Un moment de l’obra Equilibristes, estrenada divendres al Teatre de l’Aurora d’Igualada

TEATRE DE L’AURORA ’humor irreverent de
Tony Moog va omplir
divendres a la nit la
Sala Gran del Kursaal,

deixant poques butaques lliures,
amb un monòleg sense més pre-
tensió que aquesta, fer riure. El pú-
blic atret pel desvergonyiment i
pocs pèls a la llengua del mono-
loguista no va sortir gens decebut,
i el monologuista va ocupar les
converses a la sortida del teatre.

Moog va fer i dir el que el públic
esperava trobar, sense més. El seu
monòleg, Facemoog, va fer esca-
betxina sobre les xarxes socials, els
usos i costums dels usuaris de la
xarxa entre un repàs dels seus
amics (només dos), però que van
aixecar les més sonores rialles, en
el degoteig constant i sense aturar-
se de les rialles i aplaudiments
que van omplir la platea.

Unes petites instruccions de
comportament sobre el desenvo-
lupament del muntatge, un tant
per cent reservat a la improvisació
i sentir a escena les seves opi-
nions sobre la llei antitabac, l’al-
cohol i la seva primera impressió
en arribar a Manresa van ser la
seva carta de presentació, i amb la
qual, sense gaire esforç, ja tenia el
públic a la butxaca.

El repàs a les xarxes socials va te-
nir el moment més anecdòtic
quan espectadors de les primeres
files confessaven al còmic no tenir
perfil a cap de les xarxes socials es-
mentades, principalment la més
coneguda, Facebook. Sí que però,
i malgrat les rialles i l’esbudella-
menta, Moog evidencia la imper-
sonalitat i en molts moments cer-
ta il·lògica, «por la calle no te sa-
ludan y después te mandan un
mensaje de que te han visto por la
calle» en què moltes vegades resi-
deix l’ús o mal ús de la xarxa.

L’humor de Moog és senzill, fà-
cil i de ràpida absorció, i el perso-
natge escènic és el que el fa parar-
hi momentàniament l’atenció: es-
tranya barreja de groller malparlat,
simpàtic, irreverent. Possiblement,
si no, Facemoog seria una peça de
ràpid oblit. Però és un diverti-
mento efectiu, efervescent tot i
l’estrany i precipitat final. Però
l’objectiu es va acomplir i amb
escreix en tots els sentits.

L
ASSUMPTA PÉREZ | MANRESA

«Facemoog»:
com riure’ns de
nosaltres a les
xarxes socials
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Equilibristes ofereix un
balanç perfecte entre teatre,
música en viu i una
escenografia molt dinàmica 


