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CULTURES

La pre-
sentació

del llibre El Cid
de València era
català (Biblio-
teca Oculta)
tindrà lloc avui
(20 h) a la lli-

breria Parcir de Manresa. Lluís M.
Mandado identifica el Cid no com
una sola persona sinó com la nis-
saga del comte d’Urgell, i els seus
parents els Cabrera (vescomtes de
Girona), tots ells senyors d’exten-
sos territoris a Castella i Lleó.
Aporta proves sobre l’original en
català o occità del famós Cantar.

La llibreria
Papasseit

de Manresa, a la
plaça Gispert,
acull avui (20 h),
una vetllada en
commemoració
del 50è

aniversari de la mort d’Evelyn
Waugh, presentant L’ésser
estimat, una de la seves novel·les
més reconegudes. La presentació
anirà a càrrec d’Ester Andorrà, de
LaBreu edicions; i d’Albert Pijoan,
el traductor. A més, l’actor Toni
Rip llegirà esbojarrats fragments
de la novel·la que parteix d’un
viatge a Los Angeles on l’autor
descobreix tant la indústria del
cinema com el negoci refulgent de
les empreses funeràries.

El projecte
editorial

L’Hospital d’en
Llobera. Lectu-
res d’història de

Solsona reuneix en dos volums
tota la informació que l’historiador
Ramon Planes Albets ha recollit
en les seves investigacions sobre
la vila de Solsona i la nissaga dels
Llobera. La presentació es farà
avui (20 h) al Centre Cardona
Medieval i intervindran Marcel·lí
Corominas i Jaume Barberà. La
iniciativa té actualment més de
165 mecenes.



RAMON PLANES
«L’HOSPITAL D’EN LLOBERA»



EVELYN WAUGH
«L’ÉSSER ESTIMAT»



LLUÍS M. MANDADO
«EL CID DE VALÈNCIA ERA CATALÀ»

Dins del cicle Coolturitza’t, Sant
Vicenç de Castellet acollirà el dis-
sabte 16 d’abril (22 h, a Cal Soler)
la representació de You Say To-
mato, dirigida pel santvicentí Joan
Maria Segura. Amb aquesta funció
s’iniciarà la gira per Catalunya
d’un muntatge que, a la tardor, va
fer temporada, amb èxit, a la sala
Muntaner de Barcelona. Les en-
trades, a un preu de 5 euros, es po-
den adquirir a l’establiment Jordi
Largo, fotògraf (carrer Gran, 47).

You Say Tomatoestà escrita per
Joan Yago i protagonitzada per
Anna Moliner i Joan Negrié. En
clau de comèdia, reflexiona sobre
la satisfacció i la felicitat en les re-
lacions de parella i l’impàs de la jo-
ventut a la maduresa. En Santi, fill
renegat d’una llarga nissaga d’or-
questristes de comarques, i la
Rosó, nena prodigi televisiva dels
primers noranta, fa deu anys que
viuen junts. La seva història d’amor
va començar juntament amb un
trepidant projecte musical que els
havia de portar al capdamunt de

l’escena catalana. Els anys han
passat i l’èxit no ha arribat. Mentre
esperen que arribi el públic al lo-
cal, es pregunten cap a on va el seu
projecte musical i la seva història
d’amor. 

Els referents del muntatge són
Ay! Carmela, de José Sanchís Si-
nisterra; El viaje a ninguna parte,
de Fernando Fernán Gómez; i Mi-

netti, de Thomas Bernhard, You
Say Tomato, enllaça el diàleg cò-
mic i la música lleugera.

D’altra banda, actualment i fins
a l’1 de maig, Segura dirigeix a l’Al-
meria Teatre de Barcelona el mu-
sical Deadline. Es tracta d’un es-
pectacle d’improvisació de la com-
panyia Malrayo, protagonitzat pel
cardoní Dídac Flores.
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Joan Maria Segura inicia a Sant Vicenç
la gira de la comèdia «You Say Tomato»

L’obra, dirigida pel santvicentí, reflexiona sobre la parella amb Joan Negrié i Anna Moliner

Joan Negrié i Anna Moliner, protagonistes de «You Say Tomato»

IMATGE PROMOCIONAL

És llicenciat en Direcció i Dra-
matúrgia per l’Institut del Tea-

tre de Barcelona. Ha dirigit els mun-
tatges Lo tuyo y lo mío, Udol, El crim
de Lord Arthur Savile d’Egos Teatre
(espectacle pel qual va ser nominat
com a millor director d’escena als
Premios de Teatro Musical 2011-12 i
als Broadway Spain 2011-12), El
somni d’una nit d’estiu, Killer, un thri-
ller musical per a un actor i tres mú-
sics, El jardí de les malícies, La casa
sota terra d’Egos Teatre, Sóc una
bruixa, entre d’altres. També ha diri-
git espectacles per al públic familiar,
ha coreografiat muntatges i ha fet
d’actor en nombroses produccions.
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JOAN MARIA SEGURA
SANT VICENÇ DE CASTELLET, 1969

EL PROTAGONISTA

Marc Fonts com a Morc Fants, ahir, en la seva estrena a Igualada

ACN/MAR MARTÍ

La companyia Big Band Basket
Beat Barcelona va inaugurar, ahir,
la 27a edició de la Mostra d'Igua-
lada, que fins el dia 7 d’abril por-
tarà a la capital de l’Anoia 56 es-
pectacles amb 102 representa-
cions. Amb BasketBeat, la banda
barcelonina va portar a l’escenari
de l’Ateneu una orquestra que té
com a motor el ritme i la sonoritat
que generen les pilotes de bàsquet
i té membres amb risc d'exclusió
social. També hi van participar
joves d'Igualada que han estat as-
sajant amb la companyia els dies
previs al festival. Una de les nove-

tats d’aquest any de la Fira de tea-
tre infantil i juvenil, és la Mostra
Jove, un espai propi on es progra-
maran espectacles per a joves de
12 a 18 anys. 

Ahir, també, l’actor moianès
Marc Fonts oferia una de les es-
trenes del certamen, Vist-i-Plou, un
espectacle amb la figura del pa-
llasso com a protagonista i el seu
debut en solitari després de dues
dècades amb Teatre Mòbil. Amb
un públic format per famílies i
programadors, Morc Fants –el seu
nom artístic– arrencava al Teatre de
l’Aurora una aventura dirigida per
Christian Atanasiu.
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«BasketBeat» obre La Mostra
el dia del debut en solitari de
l’actor moianès Morc Fants


