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Escenaris d’Entrada

Vuit anys després que represen-
tessin la Nit de Sant Joan, de Dagoll
Dagom, el Grup Teatral L’Espantall
tornarà a posar en escena aquest
espectacle teatral, diumenge (17 h),
a la sala Els Carlins. Serà en els ac-
tes de celebració del 25è aniversari
del Petit Espantall, que van co-
mençar a principi d’any i que s’a-
llargaran fins al desembre. 

«Ensenyem a estimar el teatre
per amor a l’art». Aquesta és la fi-
losofia d’un grup que dirigeix Ma-
ria Jesús Isart, responsable del Pe-
tit Espantall des dels seus inicis i
per on han passat més de 130 per-
sones;  algunes de les quals, explica
Isart, s’hi dediquen professional-
ment avui dia, com Alícia Puertas,
David Pintó i Pep Garcia-Pascual.
Actualment, el grup dels petits el
formen una vintena de nois i no-
ies d’entre 9 i 19 anys. I al llarg d’a-
quests vint-i-cinc anys de trajec-
tòria han estrenat una «trentena
d’obres». Sumant petits i grans

són una seixantena de persones.
Diumenge pujaran a l’escenari
dels Carlins tot el grup dels petits,
amb les col·laboracions dels grans
i d’actors i actrius que havien par-
ticipat el 2005 en el muntatge. En
total, una trentena de persones
que cantaran en directe  les peces

d’una obra que transcorre durant
la nit del solstici d’estiu. Amb es-
tructura de revista, el muntatge ex-
plica com els diversos personatges
tenen una experiència màgica grà-
cies a l’esperit de la festa. Diu Isart
que el grup manté «l’esperit» de l’o-
bra original. La Nit de Sant Joan la

van representar el juny del 2005
amb molt èxit de públic, fet que va
portar que el grup repetís repre-
sentació l’octubre de fa vuit anys.
Enguany assagen des de l’estiu
amb la direcció d’Isart, acompa-
nyada d’Anna Trench (direcció de
text) i Montserat Perramon en la

musical. Isart i Perramon repe-
teixen tasca amb la intenció d’oferir
«un producte amateur però digne».
Pendent de poder organitzar una
taula rodona amb professionals
que han sortit del grup, a final
d’any faran un sopar de gala per
cloure l’aniversari.

REDACCIÓ | MANRESA

La «Nit de Sant Joan» torna a l’octubre
L’Espantall celebra el 25è aniversari dels ‘petits’ amb la posada en escena del musical de Dagoll Dagoll a Els Carlins

L’obRA

Lloc: Els Carlins (c/ Sabateria, 3-5). Manresa.
Dia: diumenge, a les 17 h. Intèrprets:
Grup Teatral L’Espantall. Entrades: 5 euros.
(no es vendran a taquilla. Deixa comentari al
Facebook del grup).

La nit de Sant Joan

� LLOC: Església Vella. Gironella. �DIA:
dissabte, a les 20.30 h. �PREU: 3 eu-
ros El cantautor solsoní Roger Mas do-
narà demà el tret de sortida a la quarta
edició del cicle Culturitza’t, que portarà a
l’Església Vella un total de cinc propostes
musicals. L’aforament és limitat i la ven-
da d’entrades anticipades ja està esgota-
da. Últimes entrades a la venda a taquilla
el dia mateix del concert a partir de 2/4
de 8 del vespre.  REDACCIÓ

� LLOC: teatre Kursaal. Manresa �DIA:
dissabte, a les 18 i a les 21 h; diumen-
ge, a les 18 h. �PREUS: de 6 a 25 eu-
ros Amb coreografia del santvicentí
Joan Maria Segura, i direcció d’Elisenda
Roca, el quartet format per Mercè Martí-
nez, Muntsa Rius, Ivan Labanda i Jordi
Llordellaç porten a la Sala Gran del Kur-
saal un dels musicals de més èxit a
Broadway, T'estimo, ets perfecte, ja et
canviaré, que mostra les interioritats del
món de la parella. Amb Andreu Gallén
(piano) i Víctor Pérez (violí) i la direcció
musical d’Andreu Gallén. REDACCIÓ

SEGURA SIGNA LES
COREOGRAFIES DE
«T’ESTIMO...»

ROGER MAS ACTUA
DEMÀ A L’ESGLÉSIA
VELLA DE GIRONELLA

� LLOC: Teatre Tatrau. Carrer de Santa Llúcia, 23. Solsona. �DIA: dissabte i diu-
menge. � HORA: 22 i 19 h. � ESPECTACLE: «Escena simultània», de la companyia
Les filles Föllen i la companyia Liliana Tasso.� ENTRADES:10 euros. Escena si-
multània és un espectacle que neix a distància entre la companyia Les filles Föllen, de
Barcelona, i la companyia Liliana Tasso, de Buenos Aires. En el mateix moment, però
separats per 10.477 quilòmetres, dos grups de noies que es comuniquen a través de
videoconferència dialoguen amb la mirada, el moviment, la música i la paraula. Aquest
muntatge es podrà veure al Tatrau Teatre en el marc del Trau-Festival d'Arts Escèni-
ques de Tardor de Solsona, organitzat per Lacetània Teatre. Les filles Föllen és un
duet format per Margherita Bergamo i Tuixén Benet, que en aquest espectacle incor-
pora Ivana Miño, actriu habitual a les pantalles de televisió i cinema, i Marina Cardona,
ballarina i coreògrafa. La música és de Hans Laguna, l'escenografia d'Adrià Pinar, i la
il·luminació, de Carles Rigual. REDACCIÓ

DE SOLSONA A BUENOS AIRES
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� LLOC: Teatre de l’Aurora. Iguala-
da. �DIA: dissabte, a les 22 h i 
diumenge, a les 19 h. � ENTRADA:
15€ i 12€ (amb els descomptes ha-
bituals). La Compañía Nómada, de
les Canàries, aterra aquest cap de
setmana a Igualada per presentar al
Teatre de l’Aurora el seu darrer pro-
jecte, Tabula rasa, un espectacle de
dansa creat pel prestigiós coreògraf
Daniel Abreu i interpretat pel ballarí
Roberto Torres. L’espectacle té una
banda sonora creada i 
interpretada en directe per la pianista
Milena Perisic. REDACCIÓ

� LLOC: El Sielu. Plaça de Valldaura,
1. Manresa. �DIA: diumenge, a les
19 h. �ENTRADES: anticipada 10€;
taquilla 12€; taula VIP 18€ (Inclou
taula + pica-pica + vi) Shine, for-
mat per Albert Bello, Chino i Rod De-
ville, neixen el 2006 amb la música
dels artistes com Django Reihart i Os-
car Alemán com a font d’inspiració.
Shine és swing càlid i propi. REDACCIÓ

EL SWING CÀLID I
PROPI DE SHINE
S’ESCOLTA A EL SIELU

L’AURORA DANSA
AMB DANIEL ABREU
I ROBERTO TORRES

Teatre

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Un moment dels assajos de la «Nit de Sant Joan», que es podrà veure al teatre dels Carlins, diumenge

ARXIU PARTICULAR

L’espectacle teatral «Nit de
Sant Joan», de Dagoll Da-

gom, es va estrenar el 4 de març
del 1981 al Teatre Romea de Bar-
celona en la inauguració del Centre
Dramàtic de la Generalitat. El text,
col·lectiu, el signaven Ricard Arilla,
Joan Lluís Bozzo, Anna Briansó,
Anna Rosa Cisquella, Montse Gua-
llar, Miquel Periel, Berty Tovias
més un conte de Miquel Obiols,
amb música i cançons de Jaume
Sisa (excepte la lletra de la cançó
Nit de Sant Joan, de Bozzo). L’es-
pectacle va sorgir d’uns exercicis
d’improvisació i que va acabar con-
formant un modern espectacle de
revista. La companyia en va fer una
nova versió que es va estrenar a
Manresa el gener del 2010.
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Un espectacle
teatral de 32 anys


