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L’humor de
Joan Pera
posarà el colofó

Música per a
tots els públics
Concerts per al jovent i orquestres per a un públic més adult.
Són les apostes musicals de la
festa major d’enguany, a banda
del XIX Festival Internacional de
Música Clàssica Memorial Eduard Casajoana, que havia d’arrencar en el moment de tancar
l’edició d’aquest diari, anit, però
que preveu més espectacles
fins al 26 de juliol.
L’oferta per als més joves és
fruit d’una selecció conjunta entre la regidoria de Joventut i
l’espai del Nexe, que aquest
vespre portarà al Cobert del Batre Los Barrankillos (entre el
swing i el rock), i el grup de versions Zàping, mentre que demà
hi haurà discomòbil. Pel que fa
als balls de festa major, demà
seran a càrrec de la Rosaleda i
diumenge, del grup Boulevard.
Tant l’un com l’altre, al Bosquet.

 L’actor porta a l’escenari un espectacle que

homenatja el monologuista Joan Capri
J. ESCUDÉ | SANT FRUITÓS DE BAGES

L’humor tampoc no faltarà en els
actes de festa major, i com ja era habitual aquests darrers anys, centrarà
la recta ﬁnal del programa. Enguany, l’encarregat serà el popular
actor Joan Pera, amb l’espectacle
Joan Pera Capri, entès com un homenatge d’humorista a humorista,
que ja ha recorregut un parell d’escenaris de la comarca (començant
pel Kursaal de Manresa fa poc més
d’un any) i que ara arriba a Sant
Fruitós, dilluns a les 10 de la nit al
Bosquet, i amb l’entrada gratuïta.
L’obra té l’objectiu de reviure el
peculiar humor del monologuista
Joan Capri amb tots els seus tics i
afegitons que defugen la imitació
pura i dura. Ho farà durant una
hora i mitja amb diversos textos que
va popularitzar el televisiu humorista barceloní al llarg de la seva llarga trajectòria als escenaris. «Ens ha

semblat una aposta interessant i de
nivell i es preveu omplir el mig
miler de cadires que s’habilitaran
al Bosquet», han explicat des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament,
com s’ha aconseguit amb les apostes d’altres edicions per Pep Plaza,
el Teatre de Guerrilla o Toni Albà,
entre d’altres.
El teatre serà un dels puntals de
l’edició de la Festa Major de Sant
Fruitós, i l’actuació de Joan Pera només serà el colofó que tancarà les
funcions d’enguany. Després de
la interpretació, diumenge passat,
de l’obra Ens ha caigut la sogra, a
càrrec del grup local H...Tors, demà
passat, a 3/4 de 12 del matí al Casal Cultural, serà el torn del grup de
teatre Esplai Navarclí, amb l’espectacle de música, cançons, ball
i humor No parlaré a classe.
L’humor tindrà cabuda a la festa major juntament amb els actes

Actuació de Joan Pera el maig del 2012 al Kursaal de Manresa

més solemnes i institucionals, i
també culturals des de la vessant
més folklòrica i popular.
D’una banda, s’aposta per les arrels foranes amb la festa andalusa
que tindrà lloc aquest vespre mateix al Bosquet. De l’altra, es reservarà la tarda de dissabte per a la

mostra de grups de cultura popular de l’àmbit més local. Serà just
després de la recepció d’entitats i
autoritats que s’ha programat a
partir de les 7 al Nexe. Aquest any,
els gegants Sal·la i Ricardis i els gegantons Isarn i Aigó compartiran
protagonisme amb la colla caste-

llera convidada: els Salats de Súria,
i també amb la colla sardanista
Flama del Bages. Serà en una pinzellada de cultura popular que anirà alternant les actuacions de totes
tres entitats en tres rondes, i que tindrà aproximadament una hora de
durada.
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us desitgem bona festa major!
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Us desitgem
una molt bona
Festa Major
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