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FUNERALS

FRANCISCO MORIANA ZOMEÑO
Ha mort a l’edat de 93 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a Funerària Fontanova.
JULIÀ LÁZARO SERRA
Ha mort als 78 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 12 del migdia,
a l’església de la Sagrada Família.
ANTONIO MARTÍNEZ QUESADA
Ha mort a l’edat de 80 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Crist Rei.

JOAN RATERA CAMPS
Ha mort a l’edat de 77 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Sallent.
JOAQUINA MÁRQUEZ SUÁREZ
Ha mort a l’edat de 88 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església de Sallent.

FRANCISCO CÓRDOBA SILES
Ha mort a l’edat de 81 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 el
matí, a l’església de Sant Joan.

TERESA CABELLO QUILES
El funeral tindrà lloc avui, a les 4

de la tarda, a l’església parroquial
de Santa Bàrbara, de Salipota.

ÀNGELA PUJALS DACHS
Ha mort als 84 anys. El funeral,

avui, a les 12, a l’església d’Avià.

PEDRO DÍAZ MADROÑERO
SÁNCHEZ MIGALLÓN
Ha mort a l’edat de 63 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5
de la tarda, a l’església de Calaf.

EMILI CARULLA JUBELLS
Ha mort als 94 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 12 del migdia,
a l’església de la Sagrada Família.

ANTONIO CAZORLA SILVA
Ha mort als 83 anys. El funeral,

avui, a les 11, a Funerària Anoia.

JUANA GIL RAMÍREZ
Ha mort a l’edat de 71 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església de Capellades.
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ARXIU PARTICULAR

David Tercero guanya el setè Torneig de
Carcassone de la Llum organitzat pel CAE

David Tercero ha estat el guanyador de la 7a edició del Torneig de Carcassonne de
la Llum del CAE que es va celebrar el dijous 19 de febrer al Cafè del Taller i que va
aplegar 44 persones. El podi el van completar Xavier Juan i Tonet Torrecillas. Aquests
resultats els permetrà participar al Campionat d’Espanya de Carcassonne que es farà
el mes de juny. Es dóna la coincidència que aquesta és la segona edició consecutiva
que el torneig el guanya una persona de fora de Manresa. L’any passat va ser el
badaloní Jeroen de Bont i aquest any ha estat David, de Sant Vicenç dels Horts, i
membre del Club Amatent, una associació de joc d’aquest municipi. En total es van fer
tres rondes de partides en taules de 4 jugadors i es va utilitzar el joc bàsic del
Carcassonne amb les 3 ampliacions creades pel Club del Joc del CAE, «La misteriosa
Llum», «El bisbe Galceran» i «El rei Pere III».
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EL BATEC DEL CARRER

El vuitè aniversari del teatre
Kursaal de Manresa va ser la millor
excusa per portar humor i nostàl-
gia a l’escenari de la Sala Gran. I
Cabaret Elegance de la Compa-
nyia Elegants va ser el muntatge,
divendres, encarregat d’aportar
arriscats equilibris i contorsions  en
un espectacle de circ i cabaret. I
d’humor, és clar.

Abans de començar, Jordi Ba-
somba, gerent de Manresa d'E-
quipaments Escènics, dirigia unes
paraules amb què felicitava «els
pares de la criatura» i en les quals,
per descomptat, incloïa el fidel
públic. La criatura havia sortit bé
i està creixent amb fermesa. Un au-
diovisual resum de les xifres d'o-
cupació, entrades i espectacles
donava pas a Cabaret Elegance,
una petita però ben entesa amal-
gama d’equilibris, contorsions i
humor de la mà de quatre artistes
amb bona entesa escènica: les
maces, la perxa xinesa, el clown i
unes bones dosis de fresc i enco-

manadís humor van fer gaudir els
assistents. El muntatge va anar
prenent força fins arribar a un
sorprenent i impactant número fi-
nal protagonitzat per tres dels ar-
tistes en un complex número de
trapezi triple. Potser Cabaret Ele-
gance no conté els més impres-
sionants exercicis de circ (tot i
així, la complexitat i dificultat és
evident), però estan disposats amb
encert, enginy i eficiència en el de-
curs del muntatge. La presència de
Jordi Juanet Boni va aixecar amb
rapidesa les rialles dels assistents,
en què va quedar patent el bon fer
de l’històric clown. Cava per brin-
dar en finalitzar l’espectacle i el de-
sig de molts més anys a l’equipa-
ment manresà.

Humor, equilibris i contorsions per
celebrar vuit anys al teatre Kursaal

Un moment de l’espectacle de circ que es va poder veure a Manresa

«Cabaret Elegance» és un encertat espectacle de circ i cabaret de la Companyia Elegants
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