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Escenaris d’Entrada

� LLOC: Cal Gallifa. Sant Joan de
Vilatorrada. �DIA: dissabte, a
les 22 h. � ENTRADA: 15 euros,
anticipades; i 18 euros, a taqui-
lla. Que pim, que pam, que pum.
Amb ganes de repartir joc arribarà
l’humorista Toni Moog a Cal Gallifa.
Moog, que ja ha actuat altres cops
amb Bages Comedy, ha aconse-
guit amb la seva energia i carisma
batre aquest estiu el rècord d’as-
sistència a un monòleg, amb
7.000 persones en una platja de
Mataró, que van contestar al seu
crit «¡Espartanos!» amb un enfer-
vorit «¡Auu, auu!». REDACCIÓ

MOOG ATERRA
AMB MONÒLEG 
A SANT JOAN

� LLOC: Teatre de l’Aurora. Carrer de
l’Aurora, 80 (Plaça de Cal Font). Igua-
lada. �DIA: dissabte, a les 21 h; i
diumenge, a les 19 h. � ENTRADA:
15 i 12 euros. Cada any, les sales
que formen part de la Red de Teatros
Alternativos (entre elles, el teatre de
l’Aurora d’Igualada), seleccionen els
millors espectacles. Enguany, un dels
set espectacles dins de l’apartat de
dansa és Tell me, de la companyia Pro-
visional dansa, de Madrid, fundada el
1987 per Carmen Werner (Premio Na-
cional de Danza). L’espectacle de dan-
sa contemporània s’inspira en les
pel·lícules d’Alfred Hitchcock, amb
talls, dobles plans, foscos... REDACCIÓ

«TELL ME», DANSA
CONTEMPORÀNIA
A L’AURORA

� LLOC: Teatre Esplai. L’Ametlla de Me-
rola. � DIA: dissabte, a les 21 h. � EN-
TRADES: 10 euros, anticipades; i 12 eu-
ros, a taquilla. Cris Juanico (veu i baix),
Juanjo Muñoz (veu i guitarres) i Toni Xuclà
(veu i guitarres) són els tres músics que, ple-
gats, formen Menaix a Truà. A l’Ametlla de
Merola hi arriben amb el seu cinquè treball:
Guia de petits senyals, un disc amb dotze
cançons nascut del treball improvisat que
han conreat tots tres, en trobades entre
Manresa i Ciutadella. REDACCIÓ

MENAIX A TRUÀ
CANTA LA «GUIA DE
PETITS SENYALS»
A L’AMETLLA
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� LLOC: Teatre Municipal l’Ateneu. Sant Pau, 9.
Igualada. �DIA: dissabte, a les 21 h. � ENTRA-
DA: 15 i 12 euros. La companyia andalusa El
Espejo Negro porta a Igualada una adaptació de
La venganza de Don Mendo. La proposta ha acon-
seguit el guardó al millor director, per a Ángel Cal-
vente, als Premios del Teatro Andaluz 2013 i tam-
bé el premi El Público Canal Sur 2013. Els titelles
d’aquesta companyia no són convencionals, sinó
que s’identifiquen amb un humor àcid, sense em-
buts i políticament incorrectes. REDACCIÓ

IGUALADA REP TITELLES
AMB HUMOR ÀCID

Una combinació d’acrobàcies
aèries i teatre gestual serà l’en-
carregada d’obrir una nova tem-
porada del cicle Platea Jove. L’es-
pectacle Entredos de la compa-
nyia Capicua, amb la manresana
Sira Bover, arriba al teatre Con-
servatori per explicar la història
d’un personatge que es desperta
en un món fantàstic.

Entredos és un muntatge que
fusiona el teatre gestual, el circ, la
dansa i la manipulació d’objectes
«igual que les acrobàcies aèries,
l’escenografia també vola pels
aires», puntualitza Sira Bover.
L’artista manresana, que es va
incorporar  l’any passat a la com-
panyia acabada d’arribar d’una
gira per Mèxic amb la Companyia
Mermejita Circus, s’encarrega de
les tècniques aèries, en concret
en aquest espectacle amb «aro i

corda». Membre  fundadora de
l’Associació de Circ La Crica, Bo-
ver explica que a l’espectacle es
combina la dansa, la manipula-
ció d’objectes, el teatre i el circ «on
els aeris és la disciplina que do-
mina amb trapezi, corda i aro».
De l’argument, en comenta que
«és una barreja entre somni i re-
alitat, té un punt poètic i oníric,
que mou l’espectador entre el
què es realitat i què no». El mun-
tatge està definit per a públic fa-
miliar però Bover considera que
és apte per a tots els públics. «És
un espectacle que aquest estiu
hem treballat molt al carrer i
m’ha sorprès que agrada molt a
tots els públics, els nens riuen
molt però la part poètica també
agrada als adults», assegura.

Un espectacle premiat
Entredos es va estrenar l’any pas-
sat a la Fira Internacional de tea-
tre i dansa d’Osca on va guanyar
el Premi del públic al Millor Es-
pectacle de teatre. Mesos més

tard va ser nominat als premis Zir-
kòlika com a millor posada en es-
cena. La setmana passada es va
endur el premi del jurat a l’Off de
Calle de les festes del Pilar de Sa-
ragossa, un guardó que els por-
tarà a actuar l’any vinent a la Fira
de Teatre al Carrer de Tàrrega i a
la Fira Mediterrània de Manresa.

La companyia Capicua va ser
creada l’any 2006 per Rebeca Gu-
tiérrez, Yolanda Gutiérrez i Iris
Mur, formades en tècniques aè-
ries a l’Escola de Circ Rogelio Ri-
vel. L’octubre de 2010, Oscar Val-
secchi, després d’un període de 5
anys com a professor de mim a
l’escola Circus Space de Londres,
s’incorpora a la companyia i, el
2013, ho fa Sira Bover. Entredos és
el tercer muntatge de la formació
després de Recuerdos de Paquita
i Cabaret.

La manresana Sira Bover es va
introduir al món de l’escena a
l’Aula de Teatre de Manresa i, de
seguida, la va captivar el món del
circ. Formada en tècniques aèries
i dansa a l’Escola de circ Rogelio
Rivel, ha treballat amb les com-
panyies Kinoa Bolonkauak.
Actualment, fa classes de tela i tra-
pezi a l’escola de circ de La Crica,
que en conjunt té uns 200 alum-
nes.
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La manresana Sira Bover (asseguda) forma part de la companyia

Un viatge oníric amb acrobàcies aèries
El premiat espectacle «Entredos», amb la manresana Sira Bover, obre avui el cicle Platea Jove amb circ i teatre gestual

Companyia Capicua
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L’ESPECTACLE

Teatre Conservatori. Manresa Dia:
divendres a les 21 h Direcció: Oscar
Valsecchi Intèrprets: Sira Bover, Yolanda
Gutiérrez, Rebeca Gutiérrez i Oscar Valsecchi.
Entrades: 5 euros. Es poden comprar a les
escoles i instituts de Manresa i comarca, a les
taquilles del teatre Kursaal, per Internet i una
hora abans que comenci l’espectacle a les
taquilles del teatre Conservatori.

Entredos El muntatge de circ explica 
la història d’un personatge
que es desperta en un món
màgic i absurd, poètic i còmic


