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Jaume Sangrà 

i Sara Balasch 

fan un ‘Passeig 

insospitat’ a 

Prats, diumenge

Prats de Lluçanès

A.G.

Passeig insospitat és el títol 
de l’espectacle que s’estrena-
rà aquest diumenge, dia de 
Nadal, a la sala polivalent de 
Prats de Lluçanès. L’espec-
tacle està creat i interpretat 
per l’actor pradenc Jaume 
Sangrà i la violinista man-
lleuenca Sara Balasch. La 
poesia i la música tindran un 
pes destacat en l’espectacle, 
que estarà protagonitzat per 
Sangrà, llicenciat per l’Insti-
tut del Teatre, i Balasch, que 
està finalitzant els seus estu-
dis al Conservatori Superior 
de Música del Liceu. “Un dia 
vam parlar sobre com podí-
em treballar junts ”, explica 
Jaume Sangrà, que afegeix 
que al principi van pensar 
“en un recital més clàssic” i 
al final van anar “una mica 
més enllà”. 

El pradenc comenta que 
es tracta d’un espectacle 
familiar, molt pensat pel 
dia en què es representarà. 
“No el podem fer a l’estiu 
ni a la primavera, ha de ser 
per Nadal”, diu Sangrà. Dos 
personatges serveixen de 
fil conductor del muntatge, 
“en Nit de bones voluntats 
i bons desitjos envers tota 
la humanitat”. La poesia i la 
música són el vehicle perquè 
aquests personatges puguin 
expressar els seus autèntics 
sentiments. L’actor explica 
que entre les poesies que 
interpretaran n’hi ha dues 
d’escriptors lluçanesos. En 
concret, de Pere Vila i Vicenç 
Ambrós. 

El tenor Beñat Eguiarte, 
aclamat pel públic a Prats
Prats de Lluçanès Per tres vegades, el públic 
posat dempeus va ovacionar el tenor basc 
Beñat Eguiarte, al final del concert que dis-
sabte passat va oferir a l’església de Prats, 
organitzat pels alumnes de l’institut Castell 
de Quer. Àries del gran repertori operístic 
(La donna è mobile, Una furtiva lacrima 
o la difícil La fille du régiment), al costat 
de romances de sarsuela, configuraven el 

repertori que Beñat Eguiarte va interpretar 
acompanyat al piano per la barcelonina Marta 
Pujol. A la mitja part, Sergi Costa –alumne 
de l’institut Castell de Quer– va oferir també 
tres peces al piano. Beñat Eguiarte va tancar 
el concert amb la cançó popular catalana Pel 
teu amor (Rosó), abans que alumnes i públic 
tanquessin la vetllada cantant la nadala El noi 
de la mare. Beñat Eguiarte s’està revelant com 
una de les figures amb més futur de la lírica 
a Europa, tal com va remarcar el crític Roger 
Alier.
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Santa Eugènia 
acull el retorn dels 
mallorquins Ocults

Prats de Lluçanès Aquest 
divendres a partir de 2/4 
d’11 del vespre, el pavelló de 
Santa Eugènia de Berga serà 
l’escenari d’una nit nostàlgi-
ca dedicada a Mallorca. Els 
protagonistes seran Ocults, 
grup format fa 25 anys que, 
després de 9 anys en silenci, 
ha escollit Santa Eugènia per 
fer-hi el seu primer concert 
de retorn al Principal. Els 
acompanyaran els també 
mallorquins Anegats. Pri-
mer, però, Miquel del Roig 
escalfarà l’ambient.

L’alguerès Àngel 
Maresca canta a 
Manlleu dimarts 

Manlleu Àngel Maresca, 
conegut pel nom artístic de 
Lo Barber de l’Alguer, actuarà 
dimarts que ve a Manlleu, 
en un concert que tindrà 
lloc a Can Puget a les 8 del 
vespre. Àngel Maresca és un 
referent de la cançó popular 
de l’Alguer i no actuava a 
Catalunya des de l’any 1987. 
La barberia que regenta al 
centre de l’Alguer s’ha con-
vertit en un lloc de defensa 
de la llengua catalana i de la 
identitat algueresa. L’entra-
da al concert és gratuïta. 

Jan Grau parla 
a Moià sobre les 
carasses d’orgues

Moià El folklorista Jan Grau 
oferirà aquest divendres una 
conferència a l’auditori de 
Can Carner de Moià sobre 
les carasses d’orgue. Aques-
tes figures representaven 
caps de moro i se situaven 
sota el moble dels orgues a 
les esglésies. Tot i que repre-
sentaven el Mal, per Nadal 
era habitual que llancessin 
confits per la boca per als 
nens. L’acte serveix com a 
presentació del número 45 
de la revista Modilianum. 

Olga Gabaldà presenta 
les cançons de ‘Flores 
en la frontera’ a Vic

Vic Les cançons de Flores 
en la frontera, treball de 
debut en solitari de la can-
tant i percussionista Olga 
Gabaldà, van sonar per pri-
mera vegada aquest dime-
cres en un petit concert 
acústic a l’Escola d’Art de 
Vic. Quatre cançons –tres 
d’elles interpretades amb 
el suport del cubà Orbe 
Ortiz al baix– van servir 
com a tast del disc, gravat 
als estudis d’Enric Carbo-
nell de Torelló. Jan Codina, 
autor de les lletres dels 10 
temes de Flores en la fron-
tera, el va definir també 
com una targeta de pre-
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sentació “per buscar banda 
i posar-lo en directe” en els 
propers mesos. Ritmes molt 
diversos d’arrel llatina o 
mediterrània (bossa nova, 

trova, salsa, ranxera, rum-
ba...) són el suport de lletres  
“unificades per les flors 
com a element comú”. A la 
foto, Gabaldà i Ortiz. 

Passeig insospitat. Sala Poli-
valent de Prats de Lluçanès. 
Diumenge, 25 de desembre, 
9 vespre. 


