
� LLOC: bar L’Embruix. Pg. de Ramon Vall, 40. Navàs.
�DIA: dissabte, a les 23.30 h. �ENTRADES: entrada
lliure. Chubi Pirri (guitarra i veu), Diego Chaco Pirri
(veu i guitarra) i VIla (bateria i cors) són els tres inte-
grants de Los Pirris, un grup format el 2007 a Logronyo
que passa aquest cap de setmana per l’Embruix de Na-
vàs. La banda interpreta temes de rock’n’roll i glam, amb
referents com Chuck Berry i Sweet. REDACCIÓ

LOS PIRRIS ES PRESENTEN
A L’EMBRUIX DE NAVÀS

� LLOC: Espai de música i gastronomia D’Arrel. Carrer Sobrerroca, 38. Manresa.
�DIA: dissabte, a les 19 h. � INTÈRPRETS: Eduard Estivill, Montse Domènec, Jordi
Pujol i Toni Hernàndez. �ENTRADES: 8 euros. El Circuit Folc torna dissabte a Man-
resa amb la presència del quartet Uns del Grup de Folk al restaurant D’Arrel. Eduard
Estivill, Montse Domènec, Jordi Pujol i Toni Hernàndez són quatre dels integrants d’u-
na de les bandes de música tradicional més recordades del país, el Grup de Folk. Orga-
nitzat pel Centre Artesà Tradicionàrius, el circuit farà possible que s’escolti demà a la
capital del Bages un concert d’aquest quartet que estira el fil d’aquesta emblemàtica
formació. El muntatge presenta un seguit de cançons intemporals que enllacen amb la
millor tradició del folk nostrat, i que tenen el món dels contes com a referent. El con-
cert té una voluntat participativa i no defuig la connexió amb els anys en que va
triomfar i destacar el Grup de Folk. El grup que serà demà a Manresa va editar el mes
de juny passat l’àlbum No és molt tard. REDACCIÓ

UNS DEL GRUP DE FOLK PASSEN
PEL D’ARREL DE MANRESA

UNS DEL GRUP DE FOLK

El Teatre de l’Aurora d’Igualada
programa tres funcions d’un es-
pectacle, El sopar, que es presen-
ta com una proposta interactiva en
què els espectadors tenen a les se-
ves mans part de la dramatúrgia.
El muntatge és una creació dels
mallorquins Iguana Teatre i Pro-
duccions del Mar.

Habitualment, els espectadors
de l’Aurora –i de la majoria de
propostes teatrals d’arreu del país–
arriben, s’asseuen, miren, aplau-
deixen i se’n van. L’obra els agrada
més o menys però no se’ls obliga
a prendre-hi part, només se’ls re-
clama la seva condició d’observa-
dors d’allò que s’escenifica. En
aquesta ocasió, però, els papers tra-
dicionals se subverteixen, i ja d’en-
trada el públic trobarà que la dis-
posició de l’escenari i les butaques
és diferent de l’habitual.

El sopar és una comèdia on hi

ha cinc actors que es reuneixen per
a un àpat que, en principi, no té res
d’especial. Però la singularitat és
que ningú no sap quin paper li to-
carà representar a cadascú ni la re-
lació que uns tindran amb els al-
tres. Els espectadors, dividits en di-

versos grups, són convidats a pren-
dre part en la definició dels per-
sonatges. Una circumstància ben
poc habitual sobre un escenari i
que demana dels actors un esforç
afegit perquè han de fer de la im-
provisació un recurs bàsic per sor-

tir indemnes del repte. Tot plegat
propicia que cada representació
d’El sopar sigui única i irrepetible
per a aquells que la presencien.

L’origen d’aquesta proposta és
un taller –L’actor en desequilibri–
que es va dur a terme a l’Espai de

recerca del Teatre del Mar. Tal
com explica el director Joan Car-
les Bellviure en declaracions al
butlletí de l’Aurora, «durant cinc
nits el teatre es va convertir en un
laboratori. Cinc espectacles dife-
rents van ser la base de l’experi-
ment en què els actors havien de
preparar l’espectacle de cada nit sis
hores abans del seu inici. Era po-
sar l’actor en risc extrem i en una
contínua creació improvisada».

El sopar forma part de la pro-
gramació del Circuito de la Red de
Teatros Alternativos. Iguana Tea-
tre és una companyia de teatre pro-
fessional amb 27 anys d’història al
darrere. En el seu currículum fi-
guren una trentena de creacions i
més de 1.600 representacions da-
vant de més de mig milió d’es-
pectadors.
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L’espectador pren la paraula a l’Aurora
El teatre igualadí programa tres funcions de l’obra «El sopar», on els rols dels personatges es decideixen a darrera hora

El sopar

� LLOC: Sala Stroika. Avinguda dels
Dolors, 17. Manresa. �DIA: avui, a
la 1 de la nit. K-Melot, demà, a les
23.30 h. Entrades: 6 (anticipada) i 9
euros L’All Star Karakoke de la sala
Stroika de Manresa viurà avui la sego-
na eliminatòria. Sota el nom de Tren-
ca la pana, se celebra un campionat
obert a tots aquells assidus a la Stroi-
ka que tinguin ganes de mostrar les
seves habilitats vocals. L’All Star Ka-
raoke, que també té lloc a la sala Clap
de Mataró, atorga en cada sessió tres
places per a la gran final que tindrà
lloc el febrer durant el cap de setma-
na de Carnestoltes. El primer premi
d’aquest certamen inclou l’enregis-
trament en un estudi d’una cançó
amb l’All Star Karaoke Band. I demà,
uns veterans de l’escena bagenca, els
K-Melot, una banda integrada per 5
músics que versionen els estàndards
del pop i del rock. REDACCIÓ

ALL STAR KARAOKE
I DOSIS DE K-MELOT 

ALTRES PROPOSTES
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d’Entrada Escenaris

WEB STROIKA

LOS PIRRIS

L’ESPECTACLE

Teatre de l’Aurora. Carrer de l’Aurora, 80
(plaça de cal Font). Igualada. Dies: avui i
dissabte, a les 22 h; diumenge, a les 19 h.
Entrades: 15 euros (11,5 euros amb els
descomptes habituals). www.teatreaurora.cat

El sopar

Imatge d’un espectacle teatral que sorprèn els espectadors que hi assisteixen
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El muntatge presenta cinc
actors que van a un sopar,
però els papers no se saben
fins poc abans de l’inici

Després de la funció d’avui,
divendres, el públic tindrà
l’oportunitat de conversar
amb els intèrprets


