
��LLOC: Andorra la Vella. � AC-
TIVITATS: festival de teatre �

DIA: del 18 al 23 de maig An-
dorra la Vella acollirà a partir de di-
lluns fins al 23 de maig la cinquena
edició del Festival Internacional de
Pallasses sota la direcció artística
de la clown catalana Pepa Plana.
Amb aquest festival biennal, la ca-
pital andorrana es converteix du-
rant una setmana en el punt de re-
ferència per a les artistes pallasses
de tot el món i el públic interessat
en la comicitat femenina. Aquest
any 2009 el festival disposa de la
participació d’una cinquantena de
pallasses procedents del territori
espanyol, França, Itàlia, Alemanya,
Àustria, Holanda, Rússia, Ucraïna,
Bèlgica, Anglaterra, Estats Units,
Argentina, Xile, Nicaragua i Brasil.
REDACCIÓ

HUMOR EN CLAU
FEMENINA

PLANNING

��LLOC: castell de Balsareny.
� ACTIVITAT: visites. � DIES:
Tots els caps de setmana. Els dis-
sabtes, a les 5, 6 i 7 de la tarda.
Els diumenges i festius, a les 11,
12 i 1 del migdia. L’empresa
gestora de les visites del castell de
Balsareny, recuperades recent-
ment, ha ampliat l’horari per la
bona acceptació per part del públic
La fortificació, ja datada l’any 923,
és un bon exemple de fortalesa
d'estil gòtic civil català. Ha estat
vinculat de sempre al llinatge dels
Balsareny i es troba en un
excel·lent estat de conservació. Va
ser refet el segle XIX, però tot i
així manté elements dels segles
XIV i XV. Les visites són els dissab-
tes a les 5, 6 i 7 de la tarda i els
diumenges i festius, a les 11, 12 i
1 del migdia. Per concertar visites
fora d’aquests horaris, els interes-
sats s’han d’adreçar al telèfon 93
873 63 71. REDACCIÓ

��LLOC: Sala Bikini (c/ Déu i
Mata 105), Barcelona. � ACTIVI-
TATS: concert. � DIES: Dissabte,
1/4 de 9 del vespre. � PREU: 18
euros a taquilla (15 anticipades).

Atercipleados, una de les ban-
des referents del rock colombià,
actua demà, dissabte, a la Sala Bi-
kini de Barcelona, on presentarà el
seu nou treball discogràfic, Ríos, i
tancarà la seva minigira per Espa-
nya.  El grup va néixer l’any 1990
amb el nom de Delia y los Aminoá-
cidos (que va mantenir fins al
1992) i de seguida van fer-se fa-
mosos gràcies a un ritme innova-
dor capaç de mesclar rock i folklore
colombià. REDACCIÓ.

CÒCTEL DE ROCK 
I FOLKLORE
COLOMBIÀ

VISITA A UN
CASTELL MEDIEVAL

EL REI LEAR
Diumenge, a les 7 de la tarda.

Oriol Broggi (Barcelona, 1971) diri-
geix a El rei Lear, un muntatge de
gairebé tres hores, amb entreacte

inclòs, que té Joan Anguera en el
paper protagonista. El repartiment
es completa amb actors de la talla
de Paula Blanco, Mercè Pons, Oriol
Guinart, el sallentí Albert Ribalta,
Òscar Intente i Pep Jové, entre d’al-
tres. Es tracta del primer Shakespe-
are que el jove i talentós director
barceloní ha portat a l’escenari. I ho
ha fet recollint arreu bones crítiques
gràcies a una història que se centra
en el rei Lear, un sobirà que vol ab-
dicar a favor de les seves filles i els
demana que glossin l’amor que sen-
ten per ell. Les ambicioses Goneril i
Regan s’hi avenen, però Cordèlia

s’hi nega perquè diu que no li calen
aquestes manifestacions per mos-
trar el seu afecte. Lear renega d’ella
i la desterra. Amb el temps, però,
descobreix la roïnesa de les altres
noies i el poderós rei es torna boig.
No és la primera adaptació que es
fa d’aquesta obra. El rei Lear ja es va
representar al teatre Romea de Bar-
celona l’estiu del 2004, amb Calixto
Bieito a la direcció i Josep Maria Pou
de protagonista. Un muntatge en el
qual fins i tot plovia sobre l’escenari
durant una bona estona. Teatre
Municipal (Igualada). Preu: 18
euros (15 amb abonaments).

MARCEL GROS
Diumenge, a les 6 de la tarda.

Amb l’espectacle Inventari, que li va
valer el Premi de la Mostra-Fira de
Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada
2008, el clown manresà Marcel Gros
es presenta diumenge davant del
públic de més curta edat –tot i que

també promet fer riure als més
grans– de Sant Fruitós de Bages. In-
ventari està protagonitzat pel pa-
llassonauta, un ser imprevisible arri-
bat de no se sap ben bé on i que
viatja a través del temps mostrant
arreu el seu espectacle. Un somnia-
truites que se les pensa totes per
trobar la manera de fer riure. L’hu-
mor del manresà es caracteritza per
arribar a tots els públics i converteix
cadascuna de les seves funcions en
autèntics espectacles familiars. Te-
atre Casal Cultural (Sant Fruitós).
Preu: 4 euros per als socis de la
Xarxa i 6 per als no socis.
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d’Entrada Escena

El director santvicentí Joan Ma-
ria Segura i el seu premiat i aplau-
dit musical Ruddigore o la nissaga
maleïda es troben enmig d’una de
gira per Catalunya que aquest cap
de setmana els durà fins al teatre
del Foment de Cultura de Marto-
rell. 

El muntatge, estrenat fa prop de
dos anys, va triomfar inicialment
al Versus Teatre de Barcelona. Des
d’aleshores ha continuat rebent
bones crítiques per tot arreu per on
ha passat. A Manresa, per exemple,
se’n van fer tres funcions que van
omplir el teatre Kursaal. Així, a
Martorell, la proposta de la com-
panyia Egos Teatre es presenta
amb l’etiqueta de ser una de les re-
velacions de l’escena teatral cata-
lana dels darrers temps.

Ruddigore o la nissaga maleïda
és una adaptació de l’opereta Rud-
digore or the witch’s curse, de Wi-
lliam Schwenck Gilbert ( –
) i Arthur Sullivan (-
), ambdós creadors també
de nombrosos textos que han es-
devingut obres de repertori en el
món escènic. 

Estrenada el  de gener del
 a l’escenari del teatre Savoy
de Londres, l’espectacle va aixecar
polèmica i rebuig per la seva te-
màtica escabrosa: una maledicció
assetja la nissaga dels baronets de
Ruddigore. Totes les persones que
hereten el títol estan obligades a fer
un assassinat cada dia a canvi de
no morir elles mateixes de forma
agònica. Només la música va agra-
dar el públic.

Més de  anys després, Egos
Teatre ha recuperat l’obra i l’ha re-
fet de dalt a baix i li ha donat una

durada d’ hora i  minuts. S’ha
creat un text nou i una narració
més dinàmica i s’ha aprofundit en
el perfil dels personatges. Entre
aquests hi apareixen un granger
que amaga un secret horrible, un
mariner amb bon cor, una don-
zella en edat de trobar marit, la
presidenta de l’Associació de Fa-
miliars de les Futures Víctimes i
una núvia boja. Tots intenten es-
quivar la mort un dia més. El res-
pecte de la crítica, els aplaudi-
ments del públic i les nominacions
a diferents premis són el
seu aval.

Al capdavant d’a-
quest projecte hi ha
els dots escènics i
coreogràfics de Joan
Maria Segura (Sant
Vicenç de Castellet,
). El bagenc va es-
tudiar direcció i dra-
matúrgia a l’Institut del
Teatre de Barcelona.
Com a actor ja acu-
mula més d’una dè-
cada dalt dels esce-
naris de la capital ca-
talana, amb espectacles
com West Side Story
(), Amadeus (),
Gaudí (), Adéu a Ber-
lín (), Follies () i Els
Músics de Bremen (). A
més, ha dirigit Sóc un bruixa,
amb l’actriu manresana Mireia
Cirera, l’espectacle de claqué Tra-
katap, Zig-Zag, passets al Palau i el
muntatge multimèdia Ciutat, pro-
duït per l’Orfeó Manresà.

Als crèdits de Ruddigore o la nis-
saga maleïda també hi trobem
Albert Mora, responsable dels ar-
ranjaments i la direcció musical; i
Francesc Mora, pianista.

REDACCIÓ | MANRESA

Matar per no morir
La companyia Egos Teatre representa al Foment de Cultura de

Martorell l’aclamat musical del director santvicentí Joan Maria Segura
�

Ruddigore

L’obra es basa en un text de
Gilbert i Sullivan que va causar
polèmica el 1887 perquè va
ser considerat escabrós

Egos Teatre en presenta ara
una versió revisada i més
dinàmica que ha trobat el
favor de la crítica i el públic

LA PROPOSTA

�Autor: Gilbert i Sullivan. �Direcció: Joan
Maria Segura. �Intèrprets: Anna Alborch, Lali
Camps, Rubèn Montañá, Albert Mora, Maria
Santallusia, Toni Sans. � Lloc: El Foment de
Cultura de Martorell . � Dia i hora: diumenge,
a les 7 de la tarda. � Entrades: 12 euros.
Venda de les entrades 1 hora abans de la
funció. 25 % de descompte per als majors de
65 anys, joves de menys de 25 anys i grups de
més de 10 persones (9 euros).

Ruddigore o la nissaga maleïda
Un dels personatges de
l’obra, estrenada fa prop de
dos anys al Versus Teatre


