
La Sala Luz de Gas a Barcelona es va omplir dijous en la presentació del disc Ara!, del manresà Santi Arisa, un
treball que conté 21 cançons «patriòtiques» i que es va estrenar el passar novembre a la manresana El Sielu. El disc
es va poder gravar gràcies al micromecenatge. Les presentacions les van fer Lluís Cabrera, fundador del Taller de
Músics de Barcelona i dinamitzador cultural; Jaume Marfany, vicepresesident de l’ANC, que va donar pas a la cançó
dedicada a l'entitat (Ara!) i Vicent Sanchis, vicepresident d’Òmnium Cultural, que va presentar la cancó dedicada a
Òmnium (The new Catalan state of mind). Així mateix, Sanchis va parlar sobre la valencianaTio Canya.



Santi Arisa porta a Luz de Gas el seu recull de cançons patriòtiques

ARXIU RAMON JOSA

L’Escola de Ballet Olga Roig acull
avui al matí (11 h) una audició per
escollir els integrants de la quarta
promoció de Balla’m CI, la Jove
Companyia de la Catalunya Inte-
rior, que coordina la coreògrafa i
ballarina manresana Laura Bata-
ller. Balla’m CI és un projecte de
perfeccionament tècnic i artístic,
que va néixer el 2011 i que és
obert a tots els alumnes d’entre 8
i 16 anys de les escoles de dansa de
la Catalunya central (Bages, Ber-
guedà, Osona, Solsonès, Anoia i La
Segarra). La companyia va debu-

tar  el juliol del 2012 amb l’espec-
tacle Enfilant la ingravidesa, que
es va veure a la Petita del Kursaal.
Aquesta temporada, la company-
ia va participar en el concurs de
dansa Dance World Cup Spain, on
van obtenir la medalla de bronze
que els va obrir les portes a la final
mundial celebrada a Portugal, i als
Premis Jujol de Dansa, on van
quedar primeres en la categoria de
dansa contemporània amb la co-
reografia Àfrica, signada per Ba-
taller. Com explicava la coreògra-
fa, Balla’m CI vol ser «un pas més
en la formació dels ballarins».
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Audició per entrar a formar
part de la quarta promoció
de la companyia Balla’m CI
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CULTURES

Breus

Avui, a partir de les 11 h, es po-
drà comprar l’abonament de la
nova temporada d’òpera: Lucia
di Lammermoor, L’italiana in Alg-
heri i Turandot. Sumant-se a la
Shopping Night, de 20 a 00 h, s’o-
feriran entrades a meitat de preu.
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El Kursaal posa a la
venda el Toc d’Òpera

ESCENA

El Festival Zoom d’Igualada afe-
girà, a les habituals ficcions tele-
visives de Catalunya, Espanya i
Europa, produccions procedents
d’arreu del món. El cartell i la
imatge gràfica de la 12 edició, que
se celebrarà del 26 al 30 de no-
vembre, és del jove dissenyador
igualadí Nil Morist. S’estrenarà el
premi Zoom DO Catalunya.
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El Zoom d’Igualada
rebrà enguany films
d’arreu del món

TELEVISIÓ

¡CÓMO EN CASA, NI HABLAR!
Intèrprets: Carlos Faemino i Javier

Cansado � Dia:  dijous 2 d’octubre.
Sala Gran del Teatre Kursaal. Manresa

’eufòria i l’entusiasme
acompanyaven cadascun
dels espectadors, en soli-

tari o per grups que, dijous a la nit,
entraven al pati de butaques del
Kursaal de Manresa. I és que dos
anys després de la seva darrera vi-
sita a l’escenari manresà, el duet
format per Carlos Faemino i Javier
Cansado tornaven per presentar, el
seu darrer muntatge ¡Como en
casa, ni hablar!, que va omplir la
platea del teatre. 

Humor inclassificable, mescla
d’absurd, surrealisme i una quoti-
dianitat especial i particular, farcida
d’estrafolaris i curiosos personat-

ges, tocats d’un profund i evident
toc kitsch, empàtics i simpàtics i
convertits gairebé en fenòmens en
veu i cos del duet humorístic. 

¡Como en casa, ni hablar! gau-
deix de  nou i en el més ampli, del
característic i inconfusible segell
que donen als seus muntatges
Faemino y Cansado, i són els anys,
l’afiançat bon fer i la seguretat els
que garanteixen, de nou, l’èxit a la
parella d’actors. L’interessant dels
dos intèrprets és el sòlid treball en
l’evolució de la parella clàssica
del pallasso blanc i l’August, do-
nant-li un nou sentit i una nova for-
ma, possiblement ratllant l’astra-
canada però sempre ben cons-
truïda, amb un bon coneixement
del medi escènic. No exposen cap
relat extraordinari ni proposen
cap dogma a seguir però recupe-
ren l’art d’explicar històries petites
i curioses on tan important és el
que es diu com el com es diu.

Des de bon començament, i
gaudint en tot moment del favor i
atenció del públic, els dos intèr-
prets es van tornar a desplegar es-
cènicament fent les delícies, rialles
i aplaudiments del públic assistent.
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AMB EL FAVOR DEL PÚBLIC

Asumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Faemino y Cansado no exposen cap relat extraordinari, 
ni proposen cap dogma a seguir però recuperen l’art
d’explicar històries petites, encara que voregin  l’astracanada


