
Farrés Brothers i Cia. presenta-
rà el seu darrer espectacle a Bar-
celona els dies 7 i 8 de juliol en el
marc del Festival Grec de Barce-
lona, la gran cita cultural de l’estiu
a la capital catalana que ahir va
desvetllar la totalitat del seu pro-
grama. A més de la ja coneguda
amb anterioritat autoria de la fes-
ta inaugural a càrrec de la mo-
ianesa La Fura dels Baus, i de la
participació del manresà David
Pintó en un xou musical basat en
les músiques per a teatre d’Albert
Guinovart, de la Catalunya Central
també hi haurà durant el proper
mes de juliol propostes en què par-
ticipen Joan Vilamala, Roger Ca-
samajor, Xanta Gabarró, Celeste
Alías i Ramon Escalé.

La sala gran, anomenada Fabià
Puigserver, del Teatre Lliure de
Montjuïc acollirà quatre funcions
de Tripula, el muntatge que Farrés
Brothers van presentar en la dar-
rera edició de La Mostra d’Iguala-
da. El muntatge, creat per Jordi Pa-
let, Pep Farrés i Jordi Farrés, amb
interpretació dels dos darrers, es
podrà veure els dies 7 i 8 de juliol,
a les 18 i 19.30 h, amb una durada
de 45 minuts i entrades a 12 euros.

L’espectacle de la companyia es-
tablerta a Òdena presenta dos in-
vestigadors aeronàutics que, més
de dos segles després que Joseph
i Etienne Montgolfier inventessin
el globus aerostàtic, han descobert
el Globus Estàtic, que permet
«viatjar pels racons més inexistents
de la imaginació», en paraules
dels seus responsables. La funció

té lloc dins d’un globus en desús,
com a part de la companya de Jor-
di Enrich que intentar donar una
nova utilitat a aquests material
que ja no es fan servir per a la seva
funció original.

L’actor de La Seu d’Urgell Roger
Casamajor, conegut per les seves
interpretacions a la televisió i el ci-
nema (Pa negre, Gran Nord, ...),
protagonitzarà Nerium Park, de Jo-
sep Maria Miró, juntament amb
Alba Pujol. L’obra, que es podrà
veure al Mercat de les Flors del 17
al 20 de juliol, parla d’una parella
que s’instal·la en un pis nou car-

regada d’il·lusions. Dia a dia, però,
tant la zona on viuen com les se-
ves il·lusions es van degradant.
La igualadina Xantal Gabarró serà
una de les intèrprets de La super-
vivencia de las luciérnagas, una
peça la necessitat de passar a l’ac-
ció social que s’inclou en la pro-
gramació del cicle Més Grec i que
s’escenificarà els dies 18 i 19 de ju-
liol a l’Institut del Teatre.

El manresà Joan Vilamala signa
les lletres de les cançons d’On-
ze.Nou.CATorze (1714), creat per
Víctor Alexandre, Roger Cònsul i
Pere Planella. Aquest espectacle

musical sobre els fets de l’11 de se-
tembre del 1714 es representarà els
dies 17 i 18 de juliol al Convent de
Sant Agustí.

El cicle Jamboree duets, que
tindrà lloc en aquesta emblemàtica
sala de l’escena musical barcelo-
nina, s’iniciarà el 22 de juliol amb
la santjoanenca Celeste Alías,  que
oferirà un recital de jazz i cançó
fent parella amb el pianista Mar-
co Mezquida. L’endemà, serà el
torn del pianista manresà Ramon
Escalé, que farà duet amb la can-
tant Paula Domínguez en un con-
cert de gospel i flamenc.
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Els anoiencs Farrés Brothers porten
el seu darrer muntatge al Festival Grec
Celeste Alías i Ramon Escalé són al cartell musical del certamen que es fa el juliol a Barcelona

Un concert basat en la figura de
Geronimo Stilton, un nou espec-
tacle sobre el grup Abba i la quar-
ta edició de la Gala de Circ formen
part de la programació del Kursaal
per a la Festa Major de Manresa
juntament amb les ja conegudes
funcions de La extraña pareja.
Les entrades per a tots tres mun-
tatges es posaran a la venda demà
dijous a partir de les 6 de la tarda,
tant a les taquilles com a través de
la pàgina web www.kursaal.cat i el
telèfon 93 872 36 36. 

La Gala de Circ tindrà lloc el di-
jous 28 d’agost a les 21 h organit-
zada per l’Associació de Circ La
Crica  i amb la presència de Marc
Fonts (Teatre Mòbil) com a pre-
sentador. Els artistes seran: Julie
Bergez (contorsionisme), Mari Paz
Arango (trapezi a vol), Joel Martí
(cable d’equilibris), gimnastes d’E-
GIBA (trampolí) i Circ Pistolet
(equilibris acrobàtics). Les entra-
des valdran 7 euros.

Geronimo Stilton i Els Fantàstics
en concert es podrà veure el di-
vendres 29 d’agost (19 h), amb al-
guns temes inèdits que no sortien
en l’obra de teatre musical basada
en el mateix personatge. El preu
dels tiquets serà de 10 euros. El dis-
sabte 30 d’agost (21 h), el Kursaal
acollirà el concert Rock&Abba,
una proposta encapçalada per la
cantant Mone amb el guitarrista
manresà Jordi Ribot entre els mú-
sics. Les entrades es podran ad-
quirir al preu de 15 euros.
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La quarta edició de la Gala
de Circ completa un cartell
on també hi ha les funcions
de «La extraña pareja»



Concerts sobre
Geronimo
Stilton i Abba,
al Kursaal per
la festa major
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LA GRAN CITA DE L’ESTIU Barcelona acollirà de l’1 al 31 de juliol una nova edició del Festival Grec, que disposa
enguany d’un pressupost de tres milions d’euros. El certamen ofereix 79 espectacles, dotze més que l’any passat. En
la programació hi figuren alguns creadors i intèrprets de la Catalunya Central, que hi presentaran els seus treballs
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El pati del Kursaal de Manresa
serà, demà (18 h), l’escenari de la
festa de celebració dels 25 anys del
Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL) i del Centre de
Normalització Lingüística (CNL)

Montserrat. L’acte tindrà la pre-
sència de la directora general de
Política Lingüística i presidenta
del CPNL, Ester Franquesa; el pre-
sident del Consell del CNL Mont-
serrat, Joan Calmet; la presidenta
del Consell Comarcal del Bages,
Mercè Cardona; i l’exalcalde de l’A-
juntament de Manresa Juli San-
climens, que el 1989 va ser entitat
fundadora del CPNL.  

El CNL Montserrat ha volgut or-
ganitzar un acte lúdic i festiu per
commemorar aquests vint-i-cinc

anys d’activitats de promoció del
coneixement i l’ús del català. Per
això, expliquen «els protagonistes
de la festa seran alumnes dels
cursos de català i participants en
el programa Voluntariat per la
llengua que hi prendran part de
manera molt directa»; també hi
haurà una actuació del grup mu-
sical Amar Mende, amb dues can-
tants i alumnes del CPNL: la can-
tant mongol Oyuna, que cantarà
en català, i la cantant senegalesa
Touty Mane.

Aquesta celebració tindrà la
col·laboració del professor de llen-
gua i literatura catalanes i autor de
nombroses auques Joan Vilamala,
que ha fet una auca especialment
per a aquesta ocasió i que llegirà a
tots els presents. El CNL Mont-
serrat va iniciar la seva activitat a
Manresa l’1 de setembre del 1989
amb la voluntat de fomentar el co-
neixement i l’ús del català. ▶La Re-
vista de dissabte de Regió7 publi-
carà un reportatge sobre els 25
anys de l’entitat.
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El CNL Montserrat celebra demà a Manresa 25 anys 
L’entitat organitza una

festa al pati del Kursaal,
oberta a tothom, amb el
grup Amar Mende i alumnes 
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L’espectacle de Farrés Brothers té lloc dins de la tela d’un globus aerostàtic en desús
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