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Escenaris d’Entrada

L’espectacle de titelles Jai el ma-
riner, del grup ZiPit Company,
continua la gira de preestrenes
per la comarca del Bages i, després
de la primera posada en escena a
Santpedor, aquest cap de setmana
fa dues noves funcions al Centru de
Cabrianes i al Centre Recreatiu
de Santa Maria d’Oló. La compa-
nyia va fer una residència de pro-
ducció a Cal Gras d’Avinyó, i la seva
proposta ha estat seleccionada
per la Xarxa Testimoni Escènic.

L’obra és una peça visual i sen-
se text de marionetes de fil amb ac-
tors que les acompanyen. L’argu-
ment  tracta de tres mariners que
arriben a port i expliquen la història
de Jai el mariner, qui va partir a la
recerca de la seva estimada, Maria
Claire. Durant el trajecte, en Jai
topa amb tot un seguit de perso-
natges que li fan veure que el som-
ni que persegueix potser és més a
prop que no es pensa.

reDACCIÓ | MANRESA

L’ESPECTACLE

Dissabte, 11 d’abril, a les 17 h al Centru de
Cabrianes.
Diumenge, 12 d’abril, a les 17.30 h, al Cen-
tre Recreatiu de Santa Maria d’Oló.
entrades: infants, 4 euros; adults, 6 euros.

Jai el mariner

Titelles a la recerca de l’amor
L’espectacle «Jai el mariner» porta funcions de preestrena a Cabrianes i Santa Maria d’Oló

Testimoni Escènic

Dora Cantero és la directora i l’autora de la dramatúrgia de Jai el mariner, un muntatge en el qual també hi
intervenen Glòria Arrufat, Ivo Suñé i Paulette San Martín com a manipuladores. ZiPit Company és un col·lectiu
escènic format per joves actors que, no obstant això, ja gaudeixen d’una reconeguda trajectòria individual. La
companyia es responsabilitza de tota la producció, inclosa la creació dels titelles.



LA JOVE COMPANYIA ZIPIT PASSA PEL BAGES

TRILOGIA MOZART- COSÌ
FAN DEI FURBI 

Dissabte, a les 21 h. El Teatre
Municipal l’Ateneu acollirà la Trilo-
gia MozArt - Così fan Dei Furbi ,
una interpretació lliure de la com-
panyia Dei Furbi de la trilogia
operística més famosa: Les noces
de Fígaro, Don Giovanni i Così fan
tutte. Amb aquest nou repte, el
grup que dirigeix Gemma Beltran
continua la investigació d’un llen-
guatge escènic poètic, líric i vi-
sual, sense deixar de banda l’hu-
mor.  Igualada (Teatre Munici-
pal l’Ateneu). entrades: de 15
a 18 euros. es poden comprar
al Punt de Difusió Cultural i Tu-
rística d’Igualada (c/ Garcia
Fossas, 2), avui, de 19 a 21h i
dissabte d'11 a 14h.

AERIS DUO
Diumenge, a les 19 h. El Cicle

Joventuts Musicals d’Igualada es
reprèn al Teatre de l’Aurora amb
Aeris Duo, que oferirà el concert
musicoliterari A través del temps.  
Aeris Duo és format per la madri-
lenya Elena Díaz, al fagot, i la ita-
liana Sara Bondi, a la flauta. Amb
obres de Telemann, Beethoven,
Dubois, Gabaye, Posadas i Cook i
textos d’autors com García Már-
quez, Rilke, Saint-Éxupery, Manri-
que, Wilde.. Igualada (Teatre de
l’Aurora) entrades: entre 8 i 10
euros. A Internet i a la taquilla
del Teatre de l’Aurora (a la pla-
ça de Cal Font) una hora abans
de cada funció. 





MÉS PROPOSTES

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

� LLOC: Teatre Comarcal (Vall
Fred, 20). Solsona. �DIA: dissab-
te, a les 22.30 h. � ENTRADA: 12
euros, anticipades (A l'oficina de
turisme i a www.solsonablues-
festival.com). El Festival de
Blues de Solsona porta a la ciutat
un dels màxims exponents del
blues i el bugui-bugui a l’Estat es-
panyol, Lluís Coloma Trio. Repeti-
dament guardonat, el pianista ha
impartit conferències i classes ma-
gistrals sobre aquests dos gène-
res i n’ha creat les seves pròpies
composicions, recollides en diver-
sos discos. Amb Lluís Coloma (pia-
no), Manolo Germán (contrabaix) i
Marc Ruiz (bateria). REDACCIÓ

LLUÍS COLOMA
TRIO ACTUA
A SOLSONA

I

� LLOC: Teatre Esplai. L’Ametlla de
Merola. �DIA: diumenge, a les 18 h.
� ENTRADA: 12€ anticipades i 15 €
a taquilla. A www.ametllademero-
la.cat. Telèfon: 686278836. Des-
prés d’esgotar entrades a Manresa (di-
jous i avui), Idiota, de Jordi Casanovas,
arriba diumenge al Teatre Esplai de
l’Ametlla de Merola. Anna Sahun i Ra-
mon Madaula protagonitzen una co-
mèdia negra on l'espectador haurà de
resoldre els diferents obstacles que es
troba el personatge principal: un home
(l'idiota) es presenta a unes proves
psicològiques per formar part d'un ex-
periment. Una atractiva psicòloga el
posarà a prova. REDACCIÓ

L’AMETLLA VEURÀ
SAHUN I MADAULA
A L’OBRA «IDIOTA»

� LLOC: teatre Kursaal (Passeig de Pere
III, 35). Manresa � DIA: dissabte, a les
12/18 i 21 h; diumenge, a les 12 i 18 h.
� ENTRADES: exhaurides. L’espectacle
de màgia d’Antonio Díaz-Mago Pop La gran
ilusión torna aquest cap de setmana al Kur-
saal de Manresa amb les entrades exhauri-
des per a les 5 funcions programades. Un
èxit que se suma a les 3 funcions del mateix
xou, programat l’1 de novembre passat. En
total, més de 6.400 espectadors hauran vist
a Manresa el muntatge. REDACCIÓ

SENSE ENTRADES
PER A LES CINC 
NOVES FUNCIONS
DEL MAGO POP

ARXIU/SALVADOR REDÓ JOSEP AZNAR/ FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

ARXIU/MARTA PICH

� LLOC: local Catalunya. Avinyó. �DIA: dissab-
te, a les 22 h. � ENTRADA: 10 euros a l’avança-
da, al Casal del Passeig d’Avinyó / 12 euros a
taquilla el dia de l’espectacle. El Catalunya es
transformarà dissabte per rebre el concert de Gos-
sos. Així, l'escenari se situarà entre els assistents,
com si es tractés d’un local d’assaig. Amb un reper-
tori de 22 cançons, el quintet manresà celebra 22
anys de carrera amb un recital que recupera temes
antics i peces que mai abans havia tocat en direc-
te. Es busca un ambient íntim. REDACCIÓ

GOSSOS PORTA LA GIRA
DELS 22 ANYS A AVINYÓ


