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Escenaris d’Entrada

La nova temporada d’Imagina’t
s’enceta aquest dissabte amb tres
funcions de l’espectacle Tripula, de
la reconeguda companyia anoi-
enca Farrés Brothers. El muntatge
es basa en el teatre d’objectes, els
titelles i el treball en escena de Jor-
di i Pep Farrés, dirigits per Jordi Pa-
let.

Tripula explica la història d’un
parell de científics que han fet
una gran troballa: una manera de
viatjar nova, que pot revolucionar
el món dels transports. Aquest en-
giny tan revolucionari porta el
nom de Globus Estàtic, i té la seva
principal particularitat en el fet
que viatja per l’espai fins a arribar
a la frontera entre la realitat i allò
que hi ha més enllà. Gràcies a

aquest nou mitjà de locomoció
per a passatgers, es poden visitar
llocs que fins el moment ningú no
sabia ni que tant sols existissin.

El muntatge, que es pot veure

aquest cap de setmana al Teatre
Kursaal de Manresa, també farà es-
tada al Teatre Nacional de Catalu-
nya, a Barcelona, el proper mes d’a-
bril. En la Fira de Titelles de Llei-

da, la producció de la companyia
igualadina va obtenir el premi a la
Millor Escenografia, així com una
menció especial del jurat interna-
cional del certamen.
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Viatjar al límit de la realitat
La companyia igualadina Farrés Brothers inicia la programació d’Imagina’t al Kursaal de Manresa

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre Kursaal (sala petita). Pg. Pere III,
35. Manresa. Dia: dissabte, a les 12, 17.30 i
19 h. Entrada: 8 euros; 6 euros per als socis
d’Imagina’t. Venda a taquilles, www.kursaal.cat
i 93 872 36 36. Durada: 60 minuts. Recomenat
per a nens i nenes a partir de 3 anys.

«Tripula»

Infantil

UNIÓ MUSICAL DEL BAGES
Dissabte, a les 20 h. La Banda

de la Unió Musical del Bages cele-
bra el Concert d’Any Nou aquest
dissabte, amb un repertori de pe-
ces de diferents èpoques. La for-
mació tocarà temes com A Christ-
mas Festival de Leroy Anderson,
la Marxa Radetzsky de Strauss
pare, el vals Masquerade de Ka-
chaturian, i Wiener Kreutzer-Pol-
ka de Strauss. Navarcles (Tea-
tre-Auditori Agustí Soler i
Mas). Entrades: 10 euros (5
euros, alumnes de l’Escola de
Música).

CONCERT DE NADAL
Diumenge, a les 19 h. Les fes-

tes ja s’han acabat, però encara
és temps de concerts commemo-
ratius de l’època i del canvi d’any.
La trentena edició del Concert de
Nadal es podrà gaudir aquest diu-
menge amb la interpretació de la
Coral Font del Fil, el Cor Parroquial
de Sant Josep i el Grup Escènic
Nostra Llar. També hi participarà
l’Esbart Manresà de l’Agrupació
Cultural del Bages. La vetllada es-
tarà dedicada a la figura de Joan
Ballús Ferrer. Manresa (Església
de Sant Josep). Entrada lliure. 

XY
Avui, a les 22 h. Laura Cruell i

Marçal Ayats formen el duet XY,
que presenta a Manresa el seu
disc Equilibri. Partint del jazz i el
música clàssica, el grup nascut fa
tres anys sintetitza en la seva
proposta diversos territoris so-
nors. El duet ha participat en dife-
rents festivals, entre ells el Mer-
cat de Vic de fa uns mesos. Man-
resa (Voilà). Entrades: 8 euros.







MÉS PROPOSTES

� LLOC: Teatre de l’Aurora. Carrer de l’Aurora, 80 (plaça de Cal Font). Igualada.
�DIES I HORES: avui i dissabte, a les 21 h; diumenge, a les 19 h. �ENTRADES:
15 euros; 12 euros amb els descomptes habituals, que es poden consultar al
web www.teatreaurora.cat. Venda al web fins a dues hores abans de la funció
i a la taquilla del teatre. � AUTOR: Tennessee Williams. � DIRECCIÓ I DRAMA-
TÚRGIA: Oriol Tarrasón. � INTÈRPRETS: Annabel Castan, Mireia Illamola, Jorge
Albuerne i Pepo Blasco. Després de l’estrena al Festival Temporada Alta de Gi-
rona/Salt, i abans d’aterrar a Barcelona, la producció de la companyia Les Antonie-
tes del clàssic Un tramvia anomenat desig passa per Igualada. En aquesta obra,
Blanche Dubois és una noia que fuig del seu passat, i es presenta amb la maleta a
casa de la seva germana, a Nova Orleans. Allí hi viuen la Stella, una dona vital i en-
amorada, i el seu marit, Stanley. La convivència que, d’entrada, no sembla que
hagi de ser massa complicada entre tots tres, acaba convertint-se en un conflicte
obert. L’espectador, a través de l’escriptura de Williams, acompanya els protago-
nistes per un torrent d’emocions. Les Antonietes és un grup teatral que s’ha fet
un nom en l’escena catalana en els darrers anys. Tot i la seva joventut, han realit-
zat diversos muntatges de grans noms de la dramatúrgia universal amb un nota-
ble èxit, com ara Vània, de Txèkhov, i Somni d’un nit d’estiu, de Shakespeare. Amb
Un tramvia anomenat desig, el Teatre de l’Aurora inaugura l’any. REDACCIÓ

L’AURORA OBRE L’ANY AMB «UN
TRAMVIA ANOMENAT DESIG»

� LLOC: Casal Popular La Fura. Plaça de Sant Pere, 7. Solsona. �DIA I HORA: dissabte, a les 20 h, a la
Sala Polivalent del Casal Cívic Xavier Jounou. �ENTRADES: 10 euros; 8 euros anticipades a l’Oficina
de Turisme. L’acordionista Carles Belda (Sabadell, 1972) presentarà el seu darrer disc, 24 rumbes per
a diatònic, en un concert que tindrà lloc demà al vespre a Solsona organitzat pel Casal Popular La Fura.
El guitarrista Rafalito Salazar i el percussionista Joanet de Mataró acompanyen Belda en la interpretació
d’un àlbum que aplega fins a 24 rumbes per a ser tocades amb acordió diatònic. Carles Belda és un dels
músics referents en el camp de la música tradicional catalana i ha format part de grups de primera fila
com Pomada, Mesclat, Belda i els Badabadocs i Petita Festa. L’acordió sempre és presentat com un ins-
trument capaç de transitar per diversos registres sonors i estilístics. El concert estarà ambientat amb la
mostra del concurs fotogràfic sobre l’acordió diatònic que ha dut a terme Diatònic Solsonès. En el seu
desè aniversari, La Fura ha homenatjat Ovidi Montllor i ha fet un concert del Quartet Mèlt. REDACCIÓ

BELDA, A RITME DE RUMBA A SOLSONA

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Jordi i Pep Farrés són els protagonistes humans de l’espectacle dels Farrés Brothers
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