
Teatre Mòbil, la companyia cò-
mica i d’animació santjoanenca
formada per Atilà Puig, Marc
Fonts i Jordi Girabal, presentarà
avui, a partir de 2/4 de 7 de la tar-
da al parc municipal de Moià, Co-
lossal, l’onzè espectacle de la se-
va trajectòria professional, i que
han anat representant amb èxit
des que el van estrenar, l’abril de
l’any 2005.

Els mateixos membres de la
companyia defineixen Colossal
com una història sobre uns come-

diants que arriben en carro als
llocs i allà interpreten tot un se-
guit de números, com ara música
i paròdia de teatre japonès i fenò-
mens de l’estil de l’home mosca,
l’home més ràpid del món i Gui-
llem Tell.

Colossal, que té una durada
d’una hora, és dirigit, com d’al-
tres de Teatre Mòbil, per Marcel
Gros. És també una de les seves
propostes de mès èxit, com de-
mostra el fet de mantenir-lo de
gira més de tres anys després de
la seva estrena. A més de Moià,
també el representaran en els
propers dies, per exemple, al Cai-
xaforum de Barcelona (6 de se-

tembre) i al Prat de LLobregat (29
de setembre). A la Fira d’Especta-
cles de Carrer de Tàrrega el van
presentar el 2007. Precisament al
certamen targuerí, Teatre Mòbil
hi ha estat present en tres de les
últimes set edicions. A Manresa,
la companyia santjoanenca hi se-
rà per festa major, el 29 d’agost,
quan representarà el seu altre es-
pectacle Alegretto al teatre Kur-
saal.
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EL TIQUET: Teatre Mòbil re-
presentarà Colossal, avui, a
2/4 de 7 de la tarda, al parc
municipal de Moià.

Un moment de l’espectacle que Teatre Mòbil representarà a Moià, dins els actes de la festa major
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«Versió n.13» és el segon espectacle dels trapezistes de l’Ateneu

Produccions Trapezi Cinema i
el grup de trapezistes de l’Ate-
neu la Pólvora de Moià presen-
ten avui, divendres, a la nit, l’es-
pectacle Versió n.13, on l’art del
trapezi i la dansa conceptual es
donen la mà. La cita és a les 11
de la nit al parc municipal de
Moià, i l’entrada és gratuïta. 

Després de l'espectacle ante-
rior Ombres i penombres, la jo-
ve companyia moianesa aposta
ara per un nou espectacle ambi-
ciós i creat amb la intenció de fer
el salt del circuit amateur, en el
qual es trobava inclosa ara, als
circuits professionals.

Versió n.13, doncs, és una pri-
mera prova que marcarà el futur
de la companyia. Per a la seva
creació, els coreògrafs berline-
sos com ara Sasha Waltz i Meg
Stuard han estat una font d’ins-

piració, i el resultat ha estat una
dansa conceptual amb una anà-
lisi molt acurada del moviment i
el gest, segons avancen els seus
responsables, que també expli-
quen que amb aquest muntatge
volen representar els quatre es-
tats naturals de l’home envers
l’estat d’artifici en el qual viu
l’actual societat occidental aco-
modada.

Els intèrprets de l’obra són Eva
Plans, Sergi Pascual, Anna Au-
sió, Olga Trull i Anna Fort, i són
dirigits per Sílvia Martín. També
participen a Versió n.13 el tèc-
nic Roger Vives; Iraila Catalán,
responsable de fotografia; i
Adrià Pujades, responsable de
vídeo.
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Versió n.13

EL TIQUET: Versió n.13 es
representa avui, a les 11 de
la nit, al parc municipal de
Moià. Entrada lliure.

Simonini, en una imatge amb la soprano italiana Yaguinuma
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L’església de Talamanca acollirà
aquesta nit, a 2/4 d’11, i dins del
Segon Festival de Música de les
Valls del Montcau, un concert a
càrrec del pianista italià Palmiro
Simonini, que oferirà obres de
Schumann, Chopin, De Falla,
Kusakabe i Rachmaninoff.

Simonini és un dels pianistes ita-
lians més destacats de la seva ge-
neració. A la seva esquena ja s’a-
cumula una llarga experiència en
l’escena internacional. Dins del
seu currículum, destaca el premi

de la crítica que va obtenir l’any
2005 a la ciutat de Heidelberg. Si-
monini ha actuat com a pianista
acompanyant de grans figures de
la lírica com el tenor Luciano Pa-
varotti i la soprano Analiza Rospi-
gliosi, i és president del Circolo
Didattico-Musicale Ferruccio Bu-
zón.

Aquesta actuació consolida el
Festival de les Valls del Montcau
com un certamen carregat d’in-
tèrprets de talla internacional. La
propera cita del calendari serà el
dia 22 d’agost (22.30 h), quan el
festival es traslladarà a l’església
de Santa Maria de Rocafort per

escoltar el duo format per Albert
Barbeta (violí) i Alex Alguacil (pia-
no). Per últim, el dia 24 d’aquest
mateix més d’agost, el Trio Medi-
terrani, format per Pier Francesco
Fiordaliso (violí), Marc Galobar-
des (violoncel) i Gennady Dzyu-
benko (piano), actuarà a Navar-
cles. El concert serà al Teatre-Au-
ditori Agustí Soler i Mas, a les 9
del vespre. 
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Concert de piano

EL TIQUET: Palmiro Simonini
actuarà avui, a 2/4 d’11 de la
nit, a l’església parroquial de
Talamanca. Gratuït.
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