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Escenarisd’Entrada

REDACCIÓMANRESA

nEl grup bagenc de rock alterna-
tiu Watson, format per Joan Prat
(bateria), Valentí Holgado (guitar-
ra), Josep Maria Font (veu), Ricard
Pradell (guitarra) i Carles Blaya
(baix) –que substitueix el fins ara
baixista de la banda, Joan Puig-
corbé Putxi)–  oferirà dissabte a El
Vermell un tribut a The Chame-
leons, banda nascuda a Middle-
ton, al Regne Unit, el 1981. For-
mats en plena era postpunk, i

creadors de denses atmosferes de
guitarres propenses a la malenco-
nia, The Chameleons van enregis-
trar en la primera meitat dels 80
tres discos que van deixar una
gran empremta en els corrents del
rock alternatiu posterior. L'únic
membre original de la banda que
es manté al grup actual és el can-
tant, baixista i ànima del grup,
Mark Burgess.

Watson, integrada per músics
d’antics grups de l’escena manre-
sana dels 80 i 90 com La Guilloti-
na, Otras Voces i Simulacro, oferi-
rà un repertori de cançons dels
tres primers discos de The Cha-
meleons, amb cançons esten-
dards de la banda com Dont’fall,
Second skin, Perfume Garden,
Tears i Swamp Thing.

The Chameleons
segons la banda
bagenca Watson 
La formació de rock alternatiu, amb músics de
grups manresans dels 80 i 90, actua a El Vermell

Música

EL CONCERT

Watson. Tribut a The Chameleons

El Vermell. c/ de les Piques, 3. Manresa.
Dissabte, 23.30 h. Watson: Valentí Holgado
(guitarra), Joan Prat (bateria), Josep Maria Font
(veu), Ricard Pradell (guitarra) i Carles Blaya
(baix). Preu: gratuït.

REDACCIÓMANRESA

n Després de l’èxit assolit en la
seva estrena a la darrera edició del
Festival Temporada Alta i abans
d’instal·lar-se al Teatre Lliure,
arriba a Igualada la darrera obra
del prestigiós dramaturg Josep
Maria Miró, Cúbit, un text sobre la
construcció i la destrucció de la
memòria. Fins a quin punt és ve-
raç un relat oficial? Cúbit és una
producció de la Sala La Planeta i
la companyia La Ruta 40, de qui al
Teatre de l’Aurora ja es va poder

veure El llarg dinar de Nadal. A
Cúbit, dos germans d’uns trenta
anys tornen a casa per passar-hi
un parell de dies. Cap dels dos hi
va amb gaire freqüència. En arri-
bar-hi, sense saber que coincidi-
ran amb l’altre germà, es troben
una altra sorpresa: la seva mare hi
té instal·lat un noi de la seva edat
que l’ajuda en la redacció d’un lli-
bre commemoratiu de l’aniversari
de la fundació que van posar en
marxa els pares d’uns i altres fa 25
anys i que ha marcat la família. 
Cúbit és el vuitè espectacle de

La Ruta 40,  fundada l’any 2011 a
Barcelona pels actors Alberto
Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla,
que centra els seus treballs en el
teatre de text, amb una mirada
contemporània. A Cúbit, l’actriu
Anna Azcona completa l’elenc.

«Cúbit» passa per
l’Aurora abans
d’arribar al Lliure
Estrenat al Temporada Alta, la sala igualadina
veu el darrer text del dramaturg Josep Maria Miró

Escena

L’OBRA

Cúbit

Teatre de l’Aurora. Plaça de Cal Font. Igua-
lada. Avui i dissabte, 21 h, diumenge 19 h.
Text i direcció: Joan Maria Miró. La Ruta
40:  Alberto Díaz, Albert Prat, Anna Azcona i
Sergi Torrecilla. Preu: 12 a 15 euros.

ARXIU/SALVADOR REDÓ

CANTAGRAN
Diumenge, a les 12 h i a les
18 h. Uns 300 cantaires de diver-
ses formacions corals de gent
gran de Manresa i el Bages parti-
ciparan als concerts del projecte
Cantagran, que se celebren per
tercer any consecutiu al teatre
Kursaal. Aquest diumenge 5 de
febrer es podran veure dos con-
certs, a les 12 i a les 18 h. La di-
recció musical anirà a càrrec
d’Oriol Castanyer. Els partici-
pants interpretaran la cantata
Tòtems, de Pilar Cabot. Manresa
(Kursaal). Preu: 8 euros.

ARXIU/SALVADOR REDÓ

MANEL
Diumenge, 18 h. El grup
Manel, que a final de gener va
començar la gira per sales de Jo
competeixo, arriba diumenge a
Calaf. Jo competeixo es va publi-
car l’abril passat i, a diferència
dels tres treballs anteriors dels
barcelonins, enregistrats en es-
tricta intimitat, el quart disc del
quartet (Guillem Gisbert, Roger
Padilla, Martí Maymó i Arnau Va-
llvé) ha estat la seva primera ex-
periència amb un productor, el
nord-americà Jake Aron. Calaf
(Casal. Sala Folch i Torres).
Preu: 25 euros.

ALTRES
PROPOSTES

ARXIU PARTICULAR

Watson interpretarà temes dels tres primers discos de The Chameleons

IMATGE PROMOCIONAL

Imatge d’una escena de l’obra, estrenada al Temporada Alta de Girona


