
� LLOC: Versus Teatre. c. Casti-
llejos, 179. Barcelona. �DIES:
fins el 27 de gener. Avui i de-
mà, 22.30 h; diumenge, 20 h.
�PREU:  18 euros. �AUTOR:
Harold Pinter. �DIRECCIÓ: Sal-
vador Esplugas. �ACTORS: Car-
les García Llidó, Marius hernán-
dez, Karme Màlaga, Xavi Mañé,
Rafel Pi i Gal Soler. 90 minuts.
Hi ha una sèrie de peces tea-

trals que posen un conjunt d’indi-
vidus cara a cara amb el conflicte
entre l’instint i la raó, entre el
desig i la moral. El Versus té en
cartell aquest mes un text de Ha-
rold Pinter que qüestiona els lí-
mits del contracte social pel qual
és possible la convivència. Un
professor de filosofia, en el Lon-
dres del 1975, visita el pare i els
germans per presentar-los la
seva exuberant esposa. El deler
dels mascles per la dona aviat
subverteix les relacions estan-
darditzades per les quals es re-
geixen els codis familiars i l’home
ultratjat es refugia en la inacció
per no entrar en un combat per la
possessió de la fèmina que es
desenvolupa en el terreny de l’e-
goisme més descarnat. Un bona
interpretació sustenta un text
que indaga en la tensió de la con-
dició humana. TONI MATA I RIU

UN PINTER AL
VERSUS TEATRE

ALTRES LLOCS

� LLOC: Sala El Sindicat. Balsareny.
�DIA: diumenge, a les 17.30 h. 
�PREU: 6 euros (4 euros per als
socis de Tempo). La companyia
Teatre al detall presentarà diumenge
l’obra Llepafils a Balsareny, en una
nova sessió del cicle Tempo d’espec-
tacles adreçats al públic familiar. So-
bre un text de Jordi Palet que diri-
geix el santvicentí Joan Maria Segu-
ra, els actors Xavi Idáñez i Txell Bo-
tey porten a l’escenari la història
d’un nen que només vol menjar pa-
tates fregides. REDACCIÓ

� LLOC: Teatre Comarcal. Vall Fred,
20. Solsona. �DIA: diumenge, 18
h. �PREU: 8 euros. Una trentena
d’alumnes de l’escola Manresa Tea-
tre Musical, dirigits per David Barcar-
dit, interpreten la història de Mary
Poppins a l’espectacle Supercalifra-
gilistik. Els temes musicals es canten
en català i en directe, i les coreogra-
fies son de Pablo Testa. REDACCIÓ

SOLSONA VEU
MARY POPPINS

«LLEPAFILS» A
BALSARENY

� LLOC: teatre Conservatori. Carrer Mestre Blanch, 4. Manresa. � DIA: dissabte, a les 17.30 h. � PREU: 8
euros (6 euros amb el carnet d’Imagina’t). Venda a les taquilles del teatre Kursaal, el telèfon 93 872 36
36 i la pàgina web www.kursaal.cat. La Sireneta és una dels personatges més coneguts que van sorgir de la
ploma de l’escriptor danès Hans Christian Andersen, i aquest dissabte arriba a Manresa de la mà de l’espectacle te-
atral que produeix la companyia Magatzem d’Arts, dins de la programació d’espectacles per al públic familiar Imagi-
na’t. El muntatge explica la història d’amor de l’Ariel, una jove sirena que s’enamora del príncep Èric, capità d’un vai-
xell. La noia demana al seu pare, el rei Posidó, que li doni uns peus per poder sortir de l’aigua i conèixer el seu esti-
mat, però ell s’hi nega perquè no vol que els humans puguin fer mal a la seva filla. Una bruixa promet a Ariel que li
proporcionarà els peus a canvi de la seva veu. Aquest argument és interpretat per Lara Yuste, Nil Bofill, Ernesto J.
Hernández, Marta Codina, Òscar Monclús, Onofre Rojo i Jordi Fornieles. La música original de l’espectacle és obra de
Neus Kaori, les lletres de les cançons, de Jordi Fornieles i la coreografia, del manresà Guillem Cirera. REDACCIÓ

«LA SIRENETA» PASSA PER MANRESA
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d’Entrada Escena

El projecte de suport a la cultura
Testimoni Escènic posa en marxa
aquest cap de setmana el seu ves-
sant de promoció pública amb la
preestrena de l’espectacle Àngel de
llum, amb que Gog i Magog celebra
els seus primers vint-i-cinc anys
de vida. El muntatge es podrà veu-
re per primer cop aquest diu-men-
ge a Avinyó, però també n’hi haurà
l’oportunitat el 24 de març a Sant
Joan de Vilatorrada, localitat d’ori-
gen de la companyia.

Àngel de llum és una proposta
que remet a les nombroses col·la-
boracions que Gog i Magog va re-
alitzar amb Pallassos sense Fron-
teres. El viatge en furgoneta cap a
Bòsnia i Croàcia, un territori de
l’Europa balcànica colpejat per les
guerres de la primera meitat dels
anys 90 que van desmembrar l’es-
tat iugoslau, és el referent icònic d’u-
na iniciativa mitjançant la qual el
grup bagenc va portar el seu talent

per al clown fins als camps de re-
fugiats plens de nens desnonats de
les seves cases.

«Quan fas un quart de segle t’en-
tra la nostàlgia de mirar enrere,
veure què has fet i recuperar alguns
projectes», explica Josep Noguera,
un dels responsables de Gog i Ma-
gog. Tot i que la companyia sant-
joanenca s’ha significat sempre per
ser un referent del teatre de carrer,
el resultat és un espectacle de sala
que se sustenta en l’univers visual
de les figures entre abstractes i sur-
realistes de l’artista Armand Pons.
Àngel de llum combina el teatre de
text i el gestual, la música i les pro-

jeccions audiovisuals. Gog i Magog
va participar en l’expedició de Pa-
llassos sense Fronteres del 1993, i
posteriorment també ha dut les
rialles a Kosovo, Senegal i el Perú.
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Gog i Magog torna en furgoneta a Bòsnia
La companyia de Sant Joan de Vilatorrada rememora els inicis de la seva trajectòria en un espectacle per les noces d’argent

Àngel de llum

Testimoni Escènic és una xarxa de suport a la producció i difusió de
les arts escèniques que es vehicula a partir de la convocatòria que

realitza l’alberg de Cultura Cal Gras (Avinyó) dos cops a l’any. La proposta
és oberta a nous projectes i un jurat seleccionarà en cada ocasió els mi-
llors, els quals tindran dret a una estada a Cal Gras per poder treballar l’es-
pectacle i la inclusió en la programació dels equipaments escènics de Ca-
brianes, Sallent, Avinyó i Sant Joan de Vilatorrada. Testimoni Escènic està
obert a altres poblacions de la Catalunya central que s’hi vulguin sumar.
Les companyies tenen així un seguit d’escenaris per mostrar el seu treball
i obtenen un percentatge de la taquilla. El teatre Kursaal de Manresa aco-
llirà a la tardor un dels set espectacles de la convocatòria inicial.
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Primera cita de Testimoni Escènic
L’ESPECTACLE

Teatre El Catalunya. Carrer Sant Josep, 2.
Avinyó. Dia: diumenge, a les 18 h.
Entrades: 8 euros. Venda a taquilles abans
de la funció. 

Àngel de llum

Gog i Magog va visitar el 1993
camps de refugiats de Croàcia
i Bòsnia en col·laboració amb
Pallassos sense Fronteres

La companyia celebra els seus
primers vint-i-cinc anys de
vida amb un espectacle que
mira als seus orígens

Una actriu de l’espectacle davant una figura d’Armand Pons
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