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Escenaris d’Entrada

EL REI BORNI
Un tema d’actualitat com
les pilotes de goma i les

lesions que amb elles causen
els Mossos és el motor de l’o-
bra «El rei borni», que passarà
per Igualada el 8 de febrer. El
manresà Miki Esparbé és entre
els actors d’una peça escrita
per Marc Crehuet. 8 de febrer.

ELS MEUS POETES
La reconeguda actriu
Emma Vilarasau, premi

Butaca 2013 com a millor in-
tèrpret femenina per la seva
actuació a «Barcelona»,  pre-
sentarà una lectura poètica
musicada. 22 de març.

IAIA
El comiat dels escenaris
de la gran Montserrat Ca-

rulla és aquesta peça sobre la
relació còmicament complicada
entre una àvia i el seu nét
(Aleix Peña). 13 d’abril.

B. FLOWERS
Dones i feminitat en un
espectacle de dansa i de-

núncia creat per la coreògrafa i
ballarina Marta Carrasco, que
se serveix de les flors com a
element. 10 de maig.
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MÉS TEATRE

La temporada teatral de l’Ateneu
s’inicia demà amb un muntatge
d’èxit que, precisament, comença
la gira catalana en terres anoien-
ques. Un aire de família, produïda
pel Teatre Romea (Grup Focus) i
Intent Produccions, és el punt de
partida d’una programació de l’A-
juntament que aproparà les arts es-
cèniques als igualdins amb una
oferta variada.

Els actors Francesc Orella i Ra-
mon Madaula encapçalen un re-
partiment de rostres coneguts de
la interpretació del país en què
també hi figuren Cristina Genebat,
Jacob Torres, Maife Gil i Àgata Ro-
ca. La direcció és de Pau Durà, que
condueix un espectacle basat en la
peça dels dramaturgs francesos
Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri.

Un aire de família, que el 1995
va guanyar el prestigiós Premi Mo-
lière al millor text, presenta un
sopar d’aniversari que pren una de-
riva inesperada quan els draps
bruts i les tensions, sobretot entre
els germans, comencen a manlle-
var el to festiu. L’acció té lloc al bar

del Quim (Orella) i l’homenatjada
és la seva cunyada, l’Elisenda (Ro-
ca), parella del Jordi (Madaula). La
vida dels dos germans ha pres un
rumb diferent, tal i com aquest dar-
rer s’encarrega de recordar al pri-
mer fent-li mofa del seu caràcter
perdedor. La Bet (Genebat) és la
germana soltera i Gil fa de mare
d’aquest peculiar trio. El treballa-
dor de l’establiment, en Tomàs
(Torres), completa un sextet que
converteix una vetllada en teoria

agradable en l’escenari de les més
acarnissades revenges familiars.

La peça va obrir la temporada al
Teatre Romea de Barcelona reco-
llint l’aprovació del públic durant
l’estada a l’equipament del carrer
Hospital. La gira que s’iniciarà
demà, dissabte, a Igualada expor-
tarà l’humor tragicòmic d’aquesta
producció arreu del país, i Manresa
és una de les places importants del
recorregut, la setmana vinent amb
tres funcions.
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El sopar d’aniversari feia mala pinta
L’obra «Un aire de família» comença a girar per Catalunya amb una funció que inaugura l’any a l’Ateneu d’Igualada

L’ESPECTACLE

Teatre Municipal l’Ateneu. carrer de Sant
Pau, 9. Igualada. Dia: dissabte, a les 21 h.
Entrades: 20 euros. Venda a taquilles, al
Punt de Difusió Cultural i Turística (c. García
Fossas, 2), avui de 19 a 21 h i disabte, d’11 a
14 h i de 18 a 21 h; i a Tel-entrada. Consultar
descomptes a www.igualada.cat.

Un aire de família

� LLOC: Teatre Casal Cultural. Carretera
de Vic, 3. Sant Fruitós de Bages. �DIA:
dissabte, a les 21.30 h. �PREU: 15 eu-
ros. 12 euros anticipades a l’Àrea de
Cultura, el Nexe, el Kursaal de Manresa
i la web www.kursaal.cat; també, 12
euros per a joves i jubilats. El popular
pianista i compositor Manu Guix ofereix
aquest cap de setmana un concert a Sant
Fruitós de Bages amb la seva formació
de trio, que es completa amb el concurs
de Toni Pagès (bateria) i Jordi Franco
(baix). Guix, que també és el vocalista de
la formació, interpretarà diversos temes
del seu repertori habitual. REDACCIÓ

MANU GUIX PORTA EL
SEU TRIO A SANT
FRUITÓS DE BAGES

� LLOC: pavelló poliesportiu de Puig-reig. �DIA: dissabte, a les 21.30 h. � ENTRA-
DES:10 euros. 8 euros, anticipades a Esports Pujol (Puig-reig), Gabinet Òptic Caba-
llé (Berga), Sibelius (Manresa) i les escoles de música de Puig-reig, Prats de Lluça-
nès i Navàs. Entrada gratuïta per a nens i nenes fins a 12 anys. La Jove Orquestra
Nacional de Catalunya, dirigida per Manel Valdivieso, interpretarà demà la seva versió
musical i dramatitzada de l’obra Somni d’una nit d’estiu, de Felix Mendelssohn. El Qui-
xote Quartet i el Cor infantil Amics de la Unió de Granollers completen el repartiment,
mentre que Marta García és directora d’escena i Josep Vila ho és del cor. REDACCIÓ

JOVES TALENTS A PUIG-REIG
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� LLOC: Teatre de l’Aurora. Carrer
de l’Aurora, 80 (plaça de Cal Font).
Igualada. �DIA: diumenge, a les 19
h. � ENTRADA: 10 euros. Descomp-
tes a www.teatreaurora.cat. El ci-
cle de concerts organitzats conjunta-
ment amb l’Aurora i Joventuts Musi-
cals s’inicia amb els flautistes Jordi
Gendra i Mariano Bas, que oferiran un
repertori per a travessera. REDACCIÓ

MARIANO BAS I
JORDI GENDRA,
A IGUALADA

Teatre
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Francesc Orella i Maife Gil són fill i mare en aquesta comèdia sobre embolics familiars

DAVID RUANO

L’actriu Àgata Roca

PACO AMATE


