
La darrera proposta del Teatre de
l’Aurora per a aquest any és un es-
pectacle musical ben singular: un
concert de cançons tradicionals in-
terpretades amb instruments de jo-
guina. Helena Casas, cantant de
formacions com Pomada i Conxi-
ta i il·lustradora, i el músic i el tèc-
nic de so Marc Marcé són els res-
ponsables de tirar endavant Can-
çons i rimetes, una producció de la
companyia 2princesesbarbudes.

Petits i grans són convidats a
gaudir d’un espectacle en que la
senzillesa impregna cada element.
Instruments i estètica minimalis-
ta que fabriquenmúsica amb un to
baix, especialment pensar per a ser
escoltat en un clima d’intimitat i
complicitat entre els intèrprets i els
espectadors.

Cançons i rimetes parteix de la
música tradicional del país reco-
llida en el volum Folklore de Ca-
talunya-Cançoner, del gran estu-
diós i divulgador de la cultura po-
pular Joan Amades. Casas i Marcé
apropen el públic a aquestes me-
lodies amb una mirada pop, ja si-
gui en la interpretació de roman-
ços, danses, cançons de bressol, de
treball i cantarelles.

Els dos protagonistes van parti-
cipar plegats fa quatre anys en el
disc Musiquetes de la Bressola
amb la cançó La Pastoreta. El 2010
van estrenar el seu primer espec-
tacle, Qui canta sense to, no té el cap
bo. En aquesta ocasió tenen la
col·laboració del músic Ildefons
Alonso i la direcció d’Íngrid Do-
mingo i Jordi Farrés.

L’espectacle de Casas i Marcé
significa la cloenda d’un nou any
que el Teatre de l’Aurora ha estat un
puntal de la cultura a la ciutat d’I-
gualada i la comarca de l’Anoia. La
seva programació inclou des d’o-
bres de teatre a funcions de dansa
passant pels espectacles infantils.
Per al proper trimestre està pre-
vista, entre altres, la versió escèni-
ca de la novel·la Olor de gas, de l’i-
gualadí Pep Elías. El muntatge
serà la primera producció de tea-
tre per adults de l’Aurora.
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El Teatre Kursaal de Manresa
posa el punt final a l’any amb una
proposta del Servei Educatiu adre-
çada als nens i nenes de 2 a 5
anys. Amb el títol d’El meu primer
Nadal al Kursaal, l’espectacle di-
rigit per Sílvia Sanfeliu aproparà els
petits espectadors a les singulari-
tats de les festes nadalenques.

El Servei Educatiu del Kursaal
s’adreça al públic més jove per in-
troduir-los pas a pas en el món de
les arts escèniques. Enguany, des
d’aquest departament del teatre
manresà s’han realitzat diverses
produccions que han fet que els
menuts es familiaritzin amb els
personatges del Jan i la Júlia, dos
germans que interpreten els actors
Albert Ruiz i Sílvia Blavia.

Els petits espectadors van conèi-
xer la vida dels dos protagonistes
a l’espectacle El meu primer Kur-
saal, i van endinar-se en una de les
grans festes catalanes al muntatge
La llegenda de Sant Jordi. El Jan i la
Júlia tornen a ser protagonistes, en

aquesta ocasió, amb el Nadal i la
seva màgia com a tema de l’es-
pectacle que es podrà veure aquest 
cap de setmana.

Coreografiat per Guillem Cire-
ra, i amb la interpretació musical

de David Sisó (piano), Ernest Lar-
roya (bateria) i Alexis Cabrillana
(baix), El meu primer Nadal al
Kursaal es presenta com una obra
participativa en la que els nens
canten cançons pròpies d’aques-
tes dates i veuen desfilar davant seu
diverses tradicions com el tió, els
Reis Mags, el pessebres i l’arbre de
Nadal, entre altres.

A hores d’ara només queden
entrades disponibles per a la dar-
rera sessió del diumenge. Inicial-
ment es van programar quatre
funcions, a la sala petita del teatre,
que van omplir totes les seves lo-
calitats, el mateix que va passar
amb la cinquena. 
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El Servei Educatiu del Kursaal signa el darrer espectacle de l’any al
teatre manresà amb una proposta sobre les festes nadalenques que
s’adreça al públic infantil de 2 a 5 anys, amb direcció de Sílvia Sanfeliu



Tradicions infantils
El meu primer Nadal al Kursaal
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d’Entrada

L’ESPECTACLE

Teatre Kursaal. Pg. Pere III, 35. Manresa. 
Dies: dissabte i diumenge, a les 12, les 17 h i
les 19 h. Entrades: 10 euros els adults i 5
euros els nens. Venda a taquilles, 93 872 36
36 i www.kursaal.cat. Només queden entrades
per la funció de diumenge a les 19 h. 

El meu primer Nadal al Kursaal

Sílvia Blavia i Albert Ruiz, protagonistes de l’espectacle
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Només queden entrades per a
la funció de diumenge a les 7
de la tarda, un cop exhaurides
les cinc primeres sessions

Guillem Cirera n’és el coreògraf
i David Sisó, Ernest Larroya i
Alexis Cabrillana hi posen la
interpretació musical

El Teatre de l’Aurora d’Igualada acull dues
funcions d’un muntatge fet pels músics
Helena Casas, Marc Marcé i Ildefons Alonso



Folklore a ritme
de música pop

Cançons i rimetes 

L’ESPECTACLE

Teatre de l’Aurora. Carrer de l’Aurora, 80
(plaça de Cal Font). Igualada. Dies: dissabte i
diumenge, a les 19 h. Entrades: 8 euros (6
euros amb els descomptes habituals, a consul-
tar a la pàgina web www.teatreaurora.cat). 

Cançons i rimetes

Ildefons Alonso, Helena Casas i Marc Marcé, intèrprets del concert
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