
LA TROBA KUNG-FU
Avui, a les 12 de la nit. Aquesta

formació, caracteritzada pel so de la
rumba, presentarà a Berga un es-
pectacle caracteritzat per una posa-

da en escena molt moguda. Joan
Garriga, a l’acordió i la veu; Marià
Roch, al baix i a les veus; Miquel
Serviole, a la guitarra i les veus; Pep
Terricabras, a la bateria; Flor Inza, a
les percussions; Toni Arimany, com
a tècnic de so, i Luis Arcos, a la gui-
tarra elèctrica, componen aquesta
banda. Sala La General (Berga).
Preu: 10 euros a taquilla i 8 anti-
cipada.

DUO CANTEVILLE
Diumenge, a 2/4 d’1 del matí.

La soprano Esther de Santos i el
pianista Guillermo Torres oferiran

aquest diumenge un nou concert
dins el cicle de música clàssica de la
Font del Balç. Des de l’any 2001,
aquest parell de músics formen pa-
rella artística i diumenge oferiran un
programa basat en el lied del Ro-
manticisme amb obres de Schubert,
Schumann, Brahms, Strauss i Wag-
ner. La soprano ha assistit a cursos
d’interpretació de lied amb Margari-
da Sabartés i Alan Branch i ha rebut
classes magistrals d’òpera i oratori
del tenor Dalmau González, entre
altres. La Font del Balç (Casse-
rres, prop Gironella). Entrada
gratuïta.

LA PASSIÓ
Avui, a 1/4 d’11 del matí (Espa-

rreguera) i avui i diumenge, a la
mateixa hora (Olesa). Aquest cap
de setmana serà l’última oportuni-
tat d’aquesta temporada per poder
veure la tradicional Passió, repre-
sentada a les poblacions del Baix

Llobregat com Olesa i Esparreguera,
on aquesta tradició és molt arrela-
da. Ambdues poblacions han repre-
sentat l’espectacle al llarg dels úl-
tims mesos i han repassat la vida de
Jesús i efemèrides que hi estan rela-
cionades. A Esparreguera, per
exemple, hi intervenen un centenar
de personatges, a més a més de
quatre-cents figurants i poble, una
orquestra, una coral, equips de tra-
moia, il·luminació i so, atenció a l'es-
pectador, encarregats de vestuari i
maquillatge, manteniment, adminis-
tració... Teatre de La Passió, d’Es-
parreguera i d’Olesa. 
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MÉS PROPOSTES

Director, escriptor i actor de
teatre, televisió i cinema. Així és
Allan Ball, autor de la comèdia 
noies i un vestit, que es podrà veu-
re aquest diumenge al teatre co-
marcal de Solsona. La qualitat de
l’espectacle ve avalada pels treballs
anteriors de Ball, tan prestigiosos
i guardonats com el film American
Beauty i la sèrie de televisió En dos
metros bajo tierra.

 noies i un vestit situa la trama
en un ostentós casament a Knox-
ville, Tennessee, on cinc noies
idènticament vestides s’ama-
guen en una habitació que els

permet fugir del banquet al qual
han estat convidades. Les noies
són Frances, la cosina dolça i in-
segura de la núvia, que s’amaga
sota el paper de catòlica fona-
mentalista; Mindy, la germana
lesbiana del nuvi; Georgeanne,
defraudada per un matrimoni fra-
cassat que demostra un compor-
tament escandalós; Meredith, la
germana petita rebel de la núvia
que amaga un gran secret; i Tris-
ha, l’atractiva però intransigent
amiga, que posa en dubte el seu ci-
nisme cap als homes quan coneix
Tripp, un jove encantador i alho-
ra dolent. A mesura que avança la
tarda i el banquet, aquestes cinc
noies tan diferents descobriran
un vincle afectiu en comú en
aquesta irreverent i commovedo-
ra celebració de l’esperit femení.

En aquesta divertida comèdia
que es mou entre els sempre apas-
sionants casaments, trobem ac-
trius que actualment estan molt
vinculades al món de la televisió.
Un clar exemple n’és Mar Ullde-

molins, coneguda especialment
pel seu paper com a Mònica a la
sèrie Ventdelplà. A més, també és
la Lea a Mir i ha participat en el clip
de Rauxa, Collarets. També una ha-
bitual de la petita pantalla és Geor-
gina Latre, que coincideix amb
Ulldemolins a Ventdelplà, però
en aquest cas interpretant el paper
d’Isona. Latre, a més, també ha
aparegut a la pel·lícula d’Eduard
Cortés Otros días vendrán i a l’obra
de teatre dirigida per Jordi Faura,
Hikikomori. Completen el repar-
timent Ariadna Suñé, Guida Uyà i
Savina Figueras.

REDACCIÓ | MANRESA

Una comèdia femenina
Solsona acull diumenge l’escenificació d’un muntatge que signa

Allan Ball, conegut per treballs prestigiosos com «American Beauty»
�

5 noies i un vestit

Cinc noies amb caràcters
completament oposats es
troben en un casament i
teixeixen un vincle en comú 

Les actrius Mar Ulldemolins i
Georgina Latre encapçalen el
repartiment d’aquest divertit
espectacle de teatre

LA PROPOSTA

�Autor: Allan Ball. �Direcció: Víctor Álvaro.
�Intèrprets: Mar Ulldemolins, Georgina Latre,
Ariadna Suñé, Guida Uyà i Savina Figueras. �
Lloc: Teatre comarcal de Solsona. � Dia i hora:
diumenge, a les 7 de la tarda. � Entrades: a la
venda, només una hora abans de la funció, al
mateix teatre.

5 noies i un vestit

L’actriu Mar Ulldemolins, en una imatge d’arxiu, de l’espectacle «Carnaval»

��LLOC: Carrers de Vila-seca. �
ACTIVITATS: espectacles de músi-
ca � DIA:  avui, demà i diumenge,
al llarg de tot el dia La desena
edició d’aquest certamen té la in-
tenció de recollir l’esperit de la pri-
mera edició per rendir homenatge
a tots els artistes que han passat
per aquest certamen. Entre les no-
vetats d’enguany, destaquen les
seccions de nou folk pop en català,
el pop minimalista en català o la
música moderna magrebina. Tam-
bé hi tindran el seu lloc els artistes
del sud de França i els de les Bale-
ars. Es calcula que durant aquest
cap de setmana hi haurà uns 40
concerts gratuïts de música de tots
els estils al municipi, així com tam-
bé tindran lloc les jornades dedica-
des als professionals. A més a més,
s’atorgaran diversos premis musi-
cals. Entre els artistes de la Cata-
lunya central destaca l’actuació del
grup del Bruc Anímic, que tocarà
demà a l’auditori Josep Carreras, a
2/4 de 12 de la nit. Per altra banda,
també hi haurà la companyia Sa-
pastre, que serà a l’Hort del centre
diumenge, a partir de la una del
migdia. Finalment, el solsoní Roger
Mas portarà el seu celebrat i últim
treball, Les cançons tel·lúriques,
també diumenge, a la plaça de les
Voltes, a partir de les vuit del ves-
pre. El cantautor presentarà els
seus temes de música d’arrel tradi-
cional. REDACCIÓ

FIRA DE MÚSICA
AL CARRER DE
VILA-SECA

PLANNING

��LLOC: Teatre Tívoli (c. Casp,
8), Barcelona. � ACTIVITAT: tea-
tre. � DIES:  Fins al 17 de maig.
De dimecres a divendres, a 2/4
de 10 de la nit; dissabtes a 2/4
de 7 de la tarda i les 10 de la nit;
diumenges, a 2/4 de 7 de la tar-
da. � PREU:  De 20 a 30 euros
(taquilles del teatre i Servicaixa).

La prestigiosa companyia cana-
denca Les 7 Doigts de La Main s’ha
instal·lat al Tivoli barceloní per
oferir el seu espectacle Traces,
que ja va passar amb èxit pel Mer-
cat de les Flors. Acrobàcia aèria,
teatre, dibuix i dansa contemporà-
nia conviuen amb elements quoti-
dians i icones de la cultura urbana
com el monopatí i la pilota de bàs-
quet. El muntatge es va crear el
2006 i ja ha voltat per diferents
països d’arreu del món. Dirigit per
Shana Carroll i Gypsy Snider, Tra-
ces és interpretat per Antoine Au-
ger, Antoine Carabinier-Lepine,l
Raphael Cruz, Geneviève Morin i
Philip Rosenberg. TONI MATA I RIU

��LLOC: Teatre Nacional de Ca-
talunya (Plaça de les Arts, 1),
Barcelona. � ACTIVITATS: teatre.
� DIES: Fins al 28 de juny, a la
Sala Petita. Dimecres i diven-
dres, a les 8 de la tarda; dijous,
funcions escolars a les 5 de la
tarda; dissabtes, a les 5 de la tar-
da i a 2/4 de 10 de la nit; diumen-
ges, a les 6 de la tarda. � PREU:
De 14 a 32 euros (taquilles del
teatre i Tel-Entrada). Amb Nú-
ria Espert al capdavant, el TNC viu
un tram final de temporada espec-
tacular. La casa de Bernarda Alba
es va presentar a l’inici de la tem-
porada com una de les grans pro-
postes, i el moment ja ha arribat.
Lluís Pasqual dirigeix aquest clàs-
sic de García Lorca amb un reparti-
ment de luxe. A més de la gran Es-
pert, Rosa Maria Sardà, Marta Mar-
co, Rosa Vila, Teresa Lozano i un
llarg elenc de grans actrius. T.M.R.

LA CASA DE
BERNARDA ALBA
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d’Entrada

LES 7 DOIGTS DE
LA MAIN 

C/ Sant Francesc, 50 - Terrassa - Tel. 93 780 82 17

2 ambients

Obert: div. i dis. nit  
i dium. tarda

Discoteca 
i sala de ball


