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CULTURES

El guitarrista Toti Soler home-
natja el seu amic Ovidi Montllor, el
cantautor i actor d’Alcoi traspassat
ara fa 20 anys, amb l’espectacle
Ovidi, poema sense acabar. El
muntatge, que reviu Montllor a tra-
vés de la paraula de l’actor Joan
Massotkleiner i de la veu de la
cantant Gemma Humet, es pre-
sentarà demà (19 h) a la Sala Dos
de Gener d’Artés. Ovidi, poema
sense acabar es va estrenar al Bar-
nasants 2015. Les entrades costen
4 euros per als infants (de 3 a 12
ay); 5 euros per als joves (de 13 a 25
anys) i jubilats (més de 65 anys); i
8 euros per als adults (de 26 a 64
anys). Es poden adquirir al casal de
joves El Kanal i reservar-les per
WhatsApp al 667 904 539.
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Toti Soler fa un
recital d’homenatge
a Ovidi Montllor
demà a Artés

Parking Shakespeare, compa-
nyia liderada per Pep Garcia-Pas-
cual i amb els també actors man-
resans Mireia Cirera i Carles Gila-
bert, torna als seus costums esti-
vals: un muntatge a l’aire lliure, en
un escenari de 360 graus, a l’Espi-
ral dels Til·lers del parc de l’Esta-
ció del Nord de Barcelona i de for-
ma gratuïta (es demanen aporta-
cions voluntàries als espectadors).
I un any més, i ja en seran set, tor-
nen a l’autor universal anglès: Wi-
lliam Shakespeare. 

Aquest cop, del 16 de juliol al 2
d’agost, presentaran una adapta-
ció de la comèdia Al vostre gust, i
el director convidat per a l’ocasió
és Llàtzer Garcia (La Pols, 2014).
Després de sis estius i tres hiverns,
aquest és el desè muntatge de la

companyia. Fruit de la seva llarga
trajectòria, l’any passat van atrau-
re més de 6.000 espectadors en tres
setmanes. Aquest any es progra-
men un total de 16 funcions (seran
diàries, menys els dimecres 22 i 29
de juliol).

En paraules del director, Llàtzer
Garcia, Al vostre gust «és una co-
mèdia, però va més enllà de la si-
tuació d’embolics que produeix la
rialla. Té un gran poder poètic i és
un dels millors cants a la felicitat i
a la llibertat que ens ha donat el
teatre. Apareixen dos dels més
grans personatges de l’autor an-
glès: la intrèpida i enginyosa Ro-
salina − potser la millor creació fe-
menina que mai va fer Shakes-
peare − i el melancòlic Jacques. Un
personatge que està a l’alçada del
millor Falstaff o Lear».

El més interessant del text per a
Garcia és «la dicotomia entre re-
alitat i ficció. El món real i l’ima-
ginari. L’espai real i l’espai mental.
La pèssima realitat que empeny els
personatges a fugir al món idíl·lic
per excel·lència».
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La comèdia «Al vostre
gust», dirigida per Llàtzer
Garcia, serà el desè
muntatge de la companyia



Parking Shakespeare
ofereix per setè estiu una
obra de l’anglès a l’aire lliure

Són Qüestió de 4. Berta Porta-
bella, Irene Mas, Anna Moreno i
Climent Ribera. Quatre joves ba-
gencs (nascuts el 1993 i de Sallent,
Manresa i Balsareny) que tenen a
punt d’estrena el musical Ignis,
en el qual han treballat en els dar-
rers quatre anys. És un muntatge
de creació pròpia, i poder-lo por-
tar a l’escenari és un moment
«molt esperat perquè tenim mol-
tes ganes d’ensenyar-lo. Ens fa
molta il·lusió», afirmen. Ja falta
poc: es podrà veure al teatre Con-
servatori de Manresa els dies 4 i 5
de juliol (dissabte, a les 22 h; i diu-
menge, a les 18 h).

Els integrants de Qüestió de 4
són joves, però ja tenen una tra-
jectòria al darrere. Es van conèixer
el 2008 als tallers de teatre dels Car-
lins i es van presentar al càsting
d’Objectiu Pastorets. Van ser se-
leccionats tots quatre, i aquí es va
forjar la seva amistat. Van tirar
endavant el seu primer muntatge,
el musical Sí o sí, amb guió de Ber-
ta Portabella, que van estrenar el
2010. De cara a obtenir recursos
per a nous muntatges, van im-
pulsar les visites dramatitzades al
castell de Balsareny, i ara s’encar-
reguen de les noves visites teatra-
litzades del carrer del Balç de
Manresa. Tal com remarcala Irene
Mas, «la nostra filosofia és la crea-
ció pròpia, i per tirar endavant Ig-

nis estem molt contents de totes les
opinions de persones del món
teatral i el públic que ens han aju-
dat en les lectures i en els assajos».

No és casual que Ignis, la histò-
ria d’un cremat passat s’estreni al
teatre Conservatori, perquè Ignis
és, precisament, el nom del vell
teatre en el qual se situa l’argument
que protagonitzen en Lluc i el seu
avi, que és qui explica com es va
cremar el teatre. El jove es propo-
sa descobrir tots els secrets. Cli-
ment Ribera explica que és gràcies
a la música i al vestuari de formes
i colors onírics que la història «trà-
gica esdevé comèdia».
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Qüestió de 4 estrenarà al
Conservatori el musical 
de creació pròpia «Ignis»
Quatre joves bagencs, responsables de les visites teatralitzades del

castell de Balsareny i el carrer del Balç, impulsen un muntatge tragicòmic


Berta Portabella, Climent Ribera, Anna Moreno i Irene Mas

VALL DE VILARAMÓ

Assaig de la comèdia «Al vostre gust», que s’estrenarà el 16 de juliol

PARKING SHAKESPEARE

ADRIÀ RODRÍGUEZ

Adrià Rodríguez, col·laborador de fotografia de Regió7, exposa al vestíbul
del centre cultural La Creueta de Navarcles un total de 20 fotografies de
ballarines en plena acció fetes en el festival de ballet que Loli Rubio va
organitzar l’any passat. De fet, avui (21.30 h) i demà (18 h) es porta a terme
la 27a edició d’aquest festival de ballet, al mateix teatre-auditori de La
Creueta, amb les actuacions de les alumnes de ballet de l’escola Catalunya i
el Ballet Jove. Són ballarines que tenen des de 3 anys fins a la trentena. Loli
Rubio n’és la directora i coreògrafa. Rodríguez capta amb la seva càmera la
plasticitat de les evolucions de les ballarines a l’escenari.



Les fotos de ballet d’Adrià Rodríguez, a Navarcles

CATPRESS

El nou Espai Ateneu de Sant Vicenç de Castellet acull a partir d’avui una
exposició amb sis escultures de gran format de l’artista local Elisa Arimany,
que té obres exposades arreu del món. L’Ajuntament promou la mostra, que
té el suport de l’Agrupació Artística de Sant Vicenç, i que també exposa
pintures de l’autora local Engràcia Santiago. Es podrà veure fins al 9 de juliol.
L’obra d’Elisa Arimany es caracteritza per la valoració dels materials, la
qualitat del disseny, la riquesa de l’acabat i per la seva vocació de dotar de
sentit simbòlic els seus treballs de caràcter artesanal. Arimany ha treballat
les escultures a través del ferro, l’argila, el paper, la pedra o la resina. 



Les escultures d’Elisa Arimany, a Sant Vicenç

10 actors per interpretar 20
cançons compostes per Aleix Vives

Les vint cançons del musical
han estat compostes per Aleix

Vives, de Mataró, i la història la inter-
preten a l’escenari Jordi Pedrero
(Lluc); Sònia Catot (Tina); Anna More-
no (Dina), Berta Portabella (Marga-
rette), Climent Ribera (Mateu), Jordi
Vilamú (Emili), Laura Muñoz (Alícia),
Irene Mas (Àngels), Daniel de Pedro
(avi jove), Joan Domènech (avi gran) i 
Pol Ormí (Lluc petit).
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