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PRIMERS ESPECTADORS En una ciutat que gaudeix d’un dels índexs d’assistència als espectacles escènics més alts de Catalunya gràcies a
la feina feta pel Galliner i el Kursaal, una altra entitat com Imagina’t du a terme un treball imprescindible amb els més petits, per als qui porta a
la ciutat propostes de diversos gèneres perquè gaudeixin com a públic de la creació i la interpretació. El nou curs s’iniciarà el setembre

4

JAUME GRANDIA

El Festival Internacional Orgue de Montserrat es va inaugurar amb un concert del mestre Olivier Vernet, organista
titular de la catedral de Mònaco, que va presentar un programa amb peces de Nicolaus Bruhns, Dietrich Buxtehude,
Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn i Niels Gade. El públic, que va omplir la basílica montserratina, va premiar al
final del recital amb una llarga i merescuda ovació el músic francès, que va correspondre oferint un bis.–Jaume Grandia



Olivier Vernet entusiasma en l’estrena del Festival Orgue de Montserrat

L’horitzó del quarantè aniversa-
ri encara és llunyà. Fins a l’octubre
de l’any vinent no tocarà celebrar
l’efemèride, però des d’Imagina’t ja
miren de reüll la data i comencen
a treballar per dotar-la del contin-
gut que mereix mentre continuen
oferint una programació estable
d’espectacles adreçats al públic
infantil i familiar. Cinc muntatges
de titelles, màgia i teatre musical,
dues projeccions cinematogràfi-
ques i la Fira de Nadal configuren
l’oferta de l’entitat per al darrer
trimestre de l’any, amb la recupe-
ració de l’Espai la Plana com a
gran novetat.

«Té el mateix aforament que la
sala petita del Kursaal, unes 180 lo-
calitats, i ens dóna molt joc per als
espectacles de petit format», ex-
plica Joan Vilà, d’Imagina’t. La
proposta que hi farà estada el pri-
mer dia d’octubre serà Carretó de
contes, una obra de teatre amb ti-
telles per a nens i nenes a partir de
2 anys, de la companyia lleidatana

Festuc Teatre que protagonitza
una formiga i uns quants anima-
lons petits que l’ajuden a superar-
se. Prèviament, la temporada co-
mençarà amb Mans, un projecte vi-
sual per a nadons de 0 a 4 anys.

El Mag Txema portarà a Man-
resa l’espectacle Tea Time, per a in-
fants a partir de 3 anys. «És un ar-
tista que viatja molt i pot arribar
lluny», apunta Vilà. També passa-
rà per la capital del Bages l’adap-
tació de Hansel i Gretel realitzada
per La Roda per a nens i nenes a
partir de 3 anys, que ja s’ha vist an-
teriorment a la ciutat. «Cada cert

temps, el públic es va renovant, per
això tornem a portar l’obra», afir-
ma Vilà. La memòria de l’aigua,
amb el clown de Santa Maria d’O-
ló Albert Vinyes, preguntarà als
menuts a partir de 3 anys «perquè
embrutem els rius si l’aigua és
vida». L’espectacle clourà la Set-

mana dels Drets dels Infants.
D’altra banda, «per intentar en-

ganxar els nois i noies que tenen 7,
8 anys, i que ja no venen a Imagi-
na’t, farem conjuntament amb Ci-
neclub Manresa dues sessions ci-
nematogràfiques», amb les pel·lí-
cules Phantom Boy i Nico, el ren que

somiava volar. Aquesta darrera
coincidirà amb la Fira de Nadal. Les
entrades es posaran a la venda di-
marts vinent, dia 5 de juliol, i valen
8 euros (6 euros, els socis d’Imagi-
na’t), menys les de Mans, que es
podran comprar per 6, i les pel·lí-
cules, que valdran 3 euros.

TONI MATA I RIU | MANRESA

Imagina’t proposa cinc espectacles 
al públic familiar i recupera la Plana

L’entitat, que l’any vinent celebrarà 40 anys, programarà titelles, teatre musical i màgia 

El Kursaal presentarà demà, di-
mecres, la programació de la nova
temporada en un acte obert al
públic que tindrà la presència dels
artistes Daniel Anglès, Santi Careta
i Celeste Alías i de l’Esclat Gospel
Singers. L’accés és lliure i gratuït per
a tothom qui vulgui conèixer la sei-
xantena d’espectacles que es po-
dran veure al teatre manresà des
de la festa major i fins a final d’a-
quest any.

L’acte inclourà actuacions mu-
sicals i explicacions dels especta-
cles a càrrec d’especialistes i pro-
gramadors en les diferents matè-
ries que formen el conjunt de l’o-
ferta del Kursaal. Lídia de la Cruz,
membre del Galliner, parlarà de
teatre; el musicòleg Ovidi Cobac-
ho ho farà de música clàssica i òpe-
ra; i Josep Maria Oliva, coordina-
dor d’El Club de la Cançó, s’en-

carregarà de fer les explicacions de
música pop-folk amplificada.

Daniel Anglès, acompanyat per
Marc Sambola, interpretarà peces
de Rocio Jurado de l’espectacle
Punto de Rocio, que es veurà al
Kursaal el 19 d’octubre. Celeste
Alías cantarà temes del recital que
dedica a la poetessa Montserrat
Abelló (20 d’octubre), mentre que
Santi Careta oferirà un tast del
seu debut com a cantautor (3 de
novembre). Esclat Gospel Singers
faran una mostra del muntatge
amb que celebraran quinze anys
el 27 de novembre.

Dissabte (10 h) es dispensaran
els abonaments del Toc de Teatre.
El dimarts dia 5 (18 h) s’obrirà la
venda del taquillatge de tota la pro-
gramació del darrer semestre de
l’any, excepció de l’òpera, que no
es podrà adquirir fins al setembre:
dia 3 (abonaments) i 6 (entrades).

REDACCIÓ | MANRESA

El Kursaal presentarà demà
la programació en un acte
amb música obert al públic

«Mans» (multidisciplinari)
Cia. Fes-t’ho com vulguis. 
17 de setembre. 12, 17.30 i 18.30 h.
Kursaal (Sala Petita).
«Carretó de contes» (titelles)
Cia. Festuc Teatre. 
1 d’octubre. 17.30 h.
Espai Plana de l’Om.
«Tea Time» (màgia)
Mag Txema. 
22 d’octubre. 17.30 h.
Teatre Conservatori.
«Hansel i Gretel» (musical)
La Roda Produccions. 
5 de novembre. 17.30 h.
Teatre Conservatori.
«La memòria de l’aigua» (titelles)
Cia. AKWA. 
26 de novembre. 17.30 h.
Teatre Conservatori.
CINEMA
Phantom Boy. 20 de novembre (12
h), a l’Espai La Plana. Nico, el ren
que somiava volar / Fira de Nadal.
10 de desembre (17.30 h) al Kursaal.

LA PROGRAMACIÓ

L’entitat que programa per als
infants també ofereix dues
sessions de cinema per seduir
nous espectadors

Les entrades es posen a la
venda el dimarts 5 de juliol
amb preus entre els 3 euros
dels films i els 8 de les obres

L’espectacle «Hansel i Gretel» es tornarà a veure al Conservatori
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