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«Estem contents», destaca Joan
Vilà, responsable d’Imagina’t. La
temporada d’espectacles infantils
a Manresa arrencarà dissabte amb
una novetat: per primer cop l’en-
titat proposa un muntatge dirigit a
públic de 0 a 3 anys. Abans de Na-
dal ja s’havien venut moltes en-
trades de Piu-Piu, la proposta de
la companyia Fes-t’ho com vul-
guis/Tutatis, de la qual s’havien
programat dues sessions a la Sala
Petita del Kursaal per a aquest
dissabte, cadascuna per a uns 120
espectadors. A hores d’ara, amb les
entrades exhaurides per a aques-
tes dues funcions de tarda, ja hi ha
a la venda una tercera represen-
tació, que tindrà lloc el mateix

dissabte a les 12 del migdia. El
muntatge, d’una mitja hora de
durada, passa en una granja i els
protagonistes són els pollets i les
gallines que, amb cançons de
bressol, expliquen conceptes bà-
sics, com ara les parts del dia.
L’entrada té un preu especial de 5
euros per a tothom.

Amb aquesta bona arrencada,
Vilà remarca que la temporada
s’ha plantejat per oferir «tot el
ventall de les arts escèniques, amb
muntatges de molta qualitat».
«L’experiment» d’oferir una obra
per a infants de 0 a 3 anys «pot ser
bo», afirma. De fet, de cara al curs
vinent ja es preveu un altre es-
pectacle «de molt petit format» per
«habituar els petits espectadors a

anar al teatre», tenint en compte
que el sostre d’edat dels especta-
cles d’Imagina’t són els 8 anys.

Els altres cinc espectacles de la
nova temporada d’Imagina’t tenen
cadascun la seva particularitat.

Kissu també es dirigeix a nou pú-
blic, perquè el muntatge, en cata-
là, es tradueix de forma simultània
a la llengua dels signes. Enciclo-
pèdia baixeta de la nit, que  es va
presentar a la Fira Mediterrània, és
un musical molt teatralitzat. La
proposta pallassa arribarà amb
La Bleda, que tota sola omple l’es-
cenari amb un nou muntatge: Tut-
turutut... la princesa!.Bombolles de
paper és  un espectacle de dansa,
música en directe i interacció mul-
timèdia que ha voltat i ha rebut
premis arreu. I, per acabar, amb
L’avi Tonet, del bagenc Jordi del
Río, es vol aconseguir que avis i
néts vagin junts al teatre. Totes les
entrades costen 8 euros, 6 per als
socis d’Imagina’t.
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Imagina’t proposa per primer cop un
espectacle per a públic de 0 a 3 anys

La temporada infantil de Manresa arrenca dissabte amb «Piu-Piu», amb les dues funcions 
de tarda ja previstes amb les entrades exhaurides Se n’ha programat una tercera al migdia



UN PÚBLIC FIDEL L’objectiu d’Imagina’t és que els petits espectadors, acompanyats de les seves famílies,
repeteixin en les propostes que se’ls ofereixen cada temporada. «Volem crear la marca Imagina’t, perquè se sàpiga
que a Manresa oferim espectacles amb molta varietat, i de qualitat. Ens dirigim al públic del demà», diu Joan Vilà



El cantautor Feliu Ventura va
fer ahir una crida a organitzar una
Festa Ovidi Montllorarreu coinci-
dint amb el 20è aniversari de la
mort del cantant alcoià. A través
d’una carta enviada als mitjans,
Ventura assenyala com a font
d’inspiració les Festes Estellés im-
pulsades per l’escriptor Josep Lo-
zano per recordar la figura del
poeta. «És hora que el país retor-
ni a l’Ovidi l’estima i el compromís
que ell va tindre amb el seu poble:
altre cop de part dels bons», argu-
menta. El cantautor recorda que
pel desè aniversari de la seva mort
es va organitzar l’Any Ovidi, «i
molta gent va descobrir i redes-
cobrir un dels cantants més esti-
mats». Ara es tracta «que cada
poble i ciutat tingui una Festa Ovi-
di Montllor amb cançons, poe-
mes, pel·lícules, teatre...».
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Feliu Ventura 
fa una crida per
recordar Ovidi
Montllor amb
festes arreu 

Ovidi Montllor va morir fa 20 anys

ARXIU/ACN

LA PROGRAMACIÓ

«Piu-Piu»
17 de gener, a les 12, 17.30, 18.30 h, a la Sala
Petita del Kursaal. De Tutatis per a nens de 0 a 3.

«Kissu»
31 de gener, 17.30 h, al Conservatori. Del Cen-
tre de Titelles de Lleida amb la llengua de signes.

«Enciclopèdia baixeta de la nit»
7 de febrer, a les 17.30 h, al Conservatori.
Musical dels anoiencs de 2 princesesbarbudes.

«Tut-turutut... la princesa!»
7 de març, a les 17.30 h, al Conservatori.
Espectacle de clown de la pallassa La Bleda.

«Bombolles de paper»
21 de març, 17.30 h, al Conservatori. Múcab
Dans ofereix un muntatge d’interacció multimèdia.

«L’avi Tonet»
25 d’abril, a les 17.30 h, al Conservatori. Jordi
del Río fomenta que avis i néts vagin al teatre.

Després de l’èxit de la festa de co-
miat de la Sala Ciutat, diumenge
passat, la Comissió Comiat Lo-
iola/Ciutat ha decidit traslladar
el darrer acte, el dissabte 24 de ge-
ner, al teatre Conservatori i avan-
çar-ho a 2/4 de 6 de la tarda. Ini-
cialment estava previst a l’audito-
ri de la Plana de l’Om. Amb el títol
de Mig segle d’emocions. Del Loiola
a la Sala Ciutat, l’historiador Fran-
cesc Comas recordarà la cons-
trucció i els primers anys de la sala
i el periodista Joan Barbé condu-
irà una taula rodona en la qual in-
tervindran diferents persones que
han estat vinculades al teatre.
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El darrer acte de
comiat de la Sala
Ciutat es trasllada
al Conservatori

Sis funcions plenes a vessar d’«El
meu primer Nadal al Kursaal»

El servei educatiu del Kursaal
va programar, i omplir, sis fun-

cions (d’inici n’hi havia previstes 4)
d’El meu primer Nadal al Kursaal, que
protagonitzen el Jan i la Júlia. La pro-
posta, que es presentava per tercer
any, s’adreça a infants de 2 a 5 anys
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