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La programació de la nova tem-
porada d’Imagina’t per a públic
familiar s’obrirà el 15 de setembre
amb un conte musical per als més
petits, L’Arbre de la Jana, del Grup
Vocal Mezzos, pensat per a na-
dons a partir de 6 mesos i fins a 3
anys. L’obra es podrà veure en tres
funcions a la Sala Petita del Kur-
saal (12, 17.30 i 18.30 h). 

La resta de la programació 
-adreçada a nens i nenes a partir
de 3 anys- es completarà amb
quatre propostes més: L’Ombra
de Pinotxo, de la companyia Nés-
tor Navarro, que portarà el dissab-
te 29 de setembre a l’Espai de la
Plana de l’Om una nova versió
amb ombres xineses, titelles i ma-
rionetes del clàssic de Carlo Co-
llodi; el concert Sempre de vacan-
ces, que la companyia anoienca
2princesesbarbudes oferirà el 20
d’octubre al Teatre Conservatori;
iel muntatge Hi ha res més avorrit
que una princesa rosa?, de Raquel

Díaz Reguera. Dirigida per Paco
Mir (El Tricicle), l’obra, que vol
trencar els tòpics dels contes de
princeses i reflexionar sobre la
igualtat d’oportunitats entre nens
i nenes, es podrà veure el 10 de no-
vembre, també al Teatre Conser-
vatori. En el mateix equipament
es clourà la programació, el 24 de
novembre, amb Superbleda, de la
companyia La Bleda, un especta-
cle per redescobrir els superpo-
ders de cadascú. 

Petit Kursaal
El cicle Petit Kursaal, que també
s’adreça al públic infantil, sumarà
dos espectacles més: Natural-
ment, de la pedagoga i musicote-
rapeuta Dàmaris Gelabert, que
torna a la Sala Gran del Kursaal on
l’octubre passat ja va omplir-la
amb dos concerts; i El meu primer
Nadal al Kursaal, que celebrarà la
seva sisena edició amb onze fun-
cions el 27 i 28 de desembre, i el 2,
3 i 4 de gener.

REDACCIÓ MANRESA

Imagina’t obrirà temporada
amb una obra per a nadons
De setembre a novembre es podran veure cinc espectacles a Manresa
El cicle «Petit Kursaal» portarà Dàmaris Gelabert, que torna a la Sala Gran

FACEBOOK MEZZOS GRUP VOCAL

Mezzos, amb Esther Llopis, Isabel Badia, Montserrat Mestre i Neus
Gavarré, portarà a Manresa el conte musical «L’Arbre de la Jana»

ESPECTACLES
L’abre de la Jana. De Grup
Vocal Mezzos. 15 de setrembre.
Sala Petita del Kursaal. 6 euros.
L’ombra de Pinotxo.Com-
panyia Néstor Navarro. 29 de
setembre. Plana de l’Om. 8 eu-
ros (6 amb el carnet d’Imagina’t
i El Galliner).
Sempre de vacances. Cia
2princesesbarbudes. 20 d’octu-
bre. Teatre Conservatori. 8 eu-
ros (6 amb el carnet d’Imagina’t
i El Galliner).
Naturalment. De Dàmaris
Gelabert. 4 de novembre. Sala
Gran del Kursaal. 15 euros (12
carnet Galliner i majors de 65
anys)
Hi ha res més avorrit que
una princesa rosa? De Raquel
Díaz Reguera. Direcció: Paco
Mir. 10 de novembre. Teatre
Conservatori. 8 euros (6 amb el
carnet d’Imagina’t i El Galliner).
Superbleda. Cia La Bleda. 24
de novembre. Teatre Conserva-
tori. Preu: 8 euros (6 amb el car-
net d’Imagina’t i El Galliner).
El meu primer Nadal al
Kursaal. 27 i 28 de desembre
i 2, 3 i 4 de gener. Sala Peitta
del Kursaal. 10 euros

ENTRADES
 Les entrades  ja són a la
venda. Es poden comprar a les
taquilles del Kursaal, a www.
kursaal.cat, i una hora abans
al mateix espai de la funció. 

El Festival de Música Antiga
dels Pirineus torna a apropar la
cultura a diversos col·lectius que
hi tenen més dificultats d’accés,
com ara la gent gran, les persones
amb diversitat funcional o les que
tenen malalties mentals. Guiats
pel Conservatori de Música dels
Pirineus, s’han programat 17 con-
certs, dos més que l’any passat,
que es duran a terme en diversos
centres i que estan situats a les co-
marques de l’Alt Urgell, el Bergue-
dà, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà, el Ripollès i la Vall
d’Aran. En aquesta tercera edició
del FeMAP Social també s’han or-
ganitzat sis tallers explicatius i
orientatius previs a alguns dels
concerts de la programació oficial
del festival.

El Taller Claror de la Seu d’Ur-
gell, que dona servei a persones
amb discapacitat intel·lectual de
l’Alt Urgell, va acollir ahir dilluns
un dels disset concerts que for-
men part de la programació del
FeMAP Social. Amb l’actuació
d’un quartet de corda, conformat
per alumnes del Conservatori de
Música dels Pirineus, es va acon-
seguir apropar els usuaris a la cul-
tura per una estona. D’aquesta
manera, el festival torna a refer-
mar la seva aposta més transver-
sal i integradora. Segons va expli-
car la responsable del programa,
Gemma Guàrdia, es va optar per
buscar una fórmula que fomenti

la interacció amb el públic.
Per la seva banda, el director

del conservatori pirinenc, Xavier
Llobet, va destacar la importància
que té per al seu alumnat el fet de
poder participar en iniciatives
d’aquest tipus, ja que, segons va
dir, els ajuden a «trobar-se amb la
realitat». A més, Llobet va afirmar
que per a ells representa una eina
cap a la «professionalització», un
dels principals objectius que té la
formació musical més enllà de les
aules. El quartet de corda que ac-
tua pels diversos centres ha estat
triat mitjançant un concurs, al
qual s’hi van presentar una dotze-
na d’estudiants, i tindrà, com a
contrapartida, un ajut per finan-
çar els seus estudis.

A banda dels concerts del cicle
Música a domicili, també s’han
programat sis tallers explicatius i
orientatius previs, que també
s’adrecen a col·lectius que, en el
seu cas, han assistit o tenen previst
fer-ho a alguna de les actuacions
de la programació oficial del cer-
tamen. En aquest sentit, la segona
tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell
i regidora de l’àrea d'atenció a les
persones, Anna Vives, va destacar
el fet que el festival apropi la mú-
sica «als llocs més recòndits del
país i de la societat». També va  vo-
ler agrair la seva «sensibilitat» cap
a aquestes persones i va conside-
rar que tot plegat «dona un afegit
de qualitat humana a la grandís-
sima qualitat musical del festival».

ACN LA SEU D’URGELL

El FeMAP Social farà 
17  concerts en centres 
de gent gran, salut mental
i discapacitats 
L’objectiu de la iniciativa
és apropar la cultura a
col·lectius que hi tenen
dificultats d’accés

Un quartet de corda fet per
estudiants escollits a través
d’un concurs actua per dur la
música a espais inusuals 

 L’escola Manresa Teatre Musical va realitzar el passat cap de setmana sis funcions del musical Aladdin, a càrrec del
grup de joves, i quatre de Chicago, amb la colla d’adults, per estrenar la sala polivalent per a setanta persones habilitada
dins de les instal·lacions del centre. MTM ha instal·lat una grada per al públic, ha posat una bona dotació de focus i ha
creat una cambra negra que dona la possibilitat de fer diferents configuracions de l’escenari. Al llarg dels dos dies, van
passar per l’escola uns cinc centenars d’espectadors, per veure el treball realitzat per un total de 42 intèrprets.

Manresa TeatreMusical estrena sala d’espectacles amb deu funcions

MTM

L’univers del poeta Joan Brossa
i la capacitat creativa dels joves va-
lors s’uneixen en els dos muntat-
ges teatrals que es poden veure a
La Seca-Espai Brossa de Barcelo-
na: Brossa’t-fins al 8 de juliol- i  Es-
trip-tesi -des del 18 de juliol fins al
5 d’agost. El projecte és fruit de la
col·laboració entre l’equipament
del Born i l’Institut del Teatre grà-
cies a la qual es concedeixen unes
beques de residència per desen-
volupar propostes escèniques a
partir de l’imaginari de Brossa.

Ambdós muntatges són un de
sol que, segons Ferran Madico, di-
rector artístic de La Seca, «donen
cabuda al talent que ha generat la

convocatòria». Creat i protagonit-
zat per Àlvar Triay, Catalina Florit,
Francesca Vadell i Salvador Mira-
lles, Brossa’t tracta de qüestions
actuals com la guerra, la situació
a Catalunya, la llibertat d’expres-
sió i la política a partir dels poe-
mes visuals Mosca fera, L’antifaç,
La bota i Record d’un malson. 

Per la seva part, Estrip-tesiés un
collage de qüestions i llenguatges
escènics. El seu creador, Roger
Torns, explica que «l’espectador
es troba un espai molt dividit amb
escenes de diferents tons, amb
una pel·lícula en directe, un do-
cumental, titelles i òpera per par-
lar de l’expropiació de la cultura
per instal·lar-hi la por».

TONI MATA I RIU/ACN MANRESA/BARCELONA

L’imaginari de Joan Brossa
inspira dos espectacles que 
es representen a La Seca


