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d’Entrada

� LLOC: teatre Conservatori. Carrer del Mestre Blanch, 4. Manresa. �DIA:
dissabte, a les 19 h. �ENTRADES: 12 euros (10 euros, anticipades al Kur-
saal). Hi ha setanta localitats gratuïtes per a alumnes d’escoles de músi-
ca, també al Kursaal i al Conservatori. La Banda de l’Escola Municipal de
Música de Berga iniciarà demà el Cicle de Concerts de Bandes del Llobregat,
amb una actuació al teatre Conservatori de Manresa. Una iniciativa pensada
per difondre la música de bandes, caracteritzades principalment per donar
cabuda a instruments de vent i percussió i amb unes formacions heterogè-
nies en què hi ha músics de diferents nivells i edats. El conjunt berguedà, diri-
git per Jordi Sabata, interpretarà un programa eclèctic en què combinarà pe-
ces de diverses procedències. A la primera part, faran sonar les notes d’un
passatge del Carmina Burana de Carl Orff, la Dansa dels acròbates (La donze-
lla de neu), de Rimsky-Korkasov, la peça popular irlandesa Down by the Sa-
lley Garden, Coldplay on stage, de Coldplay, Mamma mia, d’Abba, Jazz it up,
amb arranjaments de Víctor López, i Sinatra, amb arranjaments de Stephen
Bulla. A la segona part, un tema de Cats, d’Andrew Lloyd Webber, Lion King
Broadway selections, amb arranjaments de Jay Bocook, Harry Potter and the
goblet of fire, amb arranjaments de Robert Sheldon, Gost Dances, de Roland
Barrett, i Dance of the spirits, de Michael Sweeney. REDACCIÓ

LA BANDA DE L’EMM DE BERGA
INAUGURA UN NOU CICLE 

MÉS PROPOSTES

CHINO & THE BIG BET
Diumenge, a les 19 h. El cicle de
jazz de La Peixera dóna aquest
cap de setmana la veu al blues
amb l’actuació de Chino & The Big
Bet. L’intèrpret és un dels noms
referents de l’escena barcelonina
i actua amb una guitarra resofòni-
ca, anomenada dobro. En el con-
cert d’aquest diumenge a la capi-
tal bagenca estarà acompanyat
de Rod Deville (contrabaix) i Giggs
Nother (bateria), en un projecte
que va sorgir fa dos anys arran de
la publicació del disc 100 years,
que ret homenatge a Robert John-
son. Manresa (La Peixera). En-
trades: 7 euros (anticipades, 5
euros). 

«GLORIA», DE VIVALDI
Dissabte, a les 21 h. Les forma-
cions manresanes Camerata Ba-
casis, Coral Czarda i Camerata
Harmònica interpretaran demà a
Moià un concert de música sacra
dedicat a la memòria d’Àngel
Vera, mare de Nona Arola, en el
primer aniversari de la seva mort.
En la primera part, la Czarda, diri-
gida per María Díaz, oferirà La
Bomba, de Mateu Flecha. L’Har-
mònica, dirigida per Joan M. Bozo,
farà sonar Ave Maria i Esta tierra,
de Javier Busto, Dolces nimfes, de
Francis Pilkington, Prière du soir,
de Charles Gounod, i Waldes-
nacht, de Johannes Brahms. En la
segona part, s’interpretarà el Glo-
ria RV 589 d’Antonio Vivaldi, amb
Núria Checa i Imma Serrano (so-
pranos), Natalia Chavanova (con-
tralt), Jordi Franch (piano), Oriol
Torras (fagot), Josep I. García
(trompeta), Roger Fonts (oboé),
Marta Morros (violoncel) i les tres
formacions esmentades.
Moià (Església de l’Escola Pia).
Entrades: 10 euros (5 euros,
socis de Joventuts Musicals). 

BANDES DE TRIBUT
Cap de setmana amb concerts en
què diverses formacions musicals
mostraran el seu reconeixement a
grans grups internacionals. La
sala Stroika de Manresa acollirà
dissabte a la nit (23 h) un con-
cert d’El último tributo, la banda
que rendeix homenatge a la tra-
jectòria d’El último de la fila (Ma-
nolo García i Quimi Portet). Les
entrades valen 15 euros, tot i que
també es poden adquirir anticipa-
des per 12 euros (consulteu el
web www.stroika.cat). Per la seva
part, La Font del Balç (Casserres,
tocant a Gironella) viurà avui
(23.30 h, entrada gratuïta) les ac-
tuacions de The White Limos,
banda de tribut de Foo Fighters, i
King for a day, que recupera les
cançons de Faith no more. Una
nova sessió en una de les places
fortes de la música berguedana.
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Ahir van arribar d’hora al matí
a Cal Gras d’Avinyó, seu de la
nova proposta del projecte Testi-
moni Escènic. Teatre Animal, for-
mat pels actors mataronins Lluís
Petit i Judit Ortiz i la il·lustradora
argentina Kilomba, han seguit
un camí invers, diferent de l’ha-
bitual: l’espectacle que preestre-
naran a Avinyó i Cabrianes aquest
cap de setmana,  Passar a millor
vida, va fer néixer la companyia.
Humor, clown, gest, improvisació
són elements clau de Petit i Ortiz
(LaBanda i Kamchàtka), que han
decidit estrenar-se en el teatre
familiar. Passar a millor vida neix
d’una idea de Petit i busca la in-
teracció amb el públic: «trencar
la quarta paret», explica el
creador que, amb les
seves dues compa-

nyes, entenen el teatre com a ex-
pressió artística viva.

Anem a l’obra: un actor a l’es-
cenari i una tela al darrere. Ell és
un pintor, un inventor, que di-
buixa i que inventa, que vol mos-
trar al públic «la seva creació». I a
través d’aquestes pinzellades
aconseguirà que els seus perso-
natges tinguin vida. I, per tant, que
decideixin per ells sols. És, diu, «la
màgia del teatre» que s’aconse-
gueix amb les animacions i les
projeccions de Kilomba. La re-
alitat i la ficció, explica Petit, es
barregen. Teatre i dibuixos ani-
mats surten a escena.

Abans i després de la funció
serà el torn de Judit Ortiz. Petit
subratlla que «la prèvia i el post es-
pectacle és una característica
nostra. El teatre no és només
quan comença la funció. L’es-
sència de l’escena existeix abans
i després». Ortiz i Petit han deci-
dit «provar» el teatre familiar
per diverses raons: «la Ju-
dit i jo tenim fills i ens
agrada veure especta-
cles de qualitat, que

tractin l’infant
amb respecte;
és un mercat en
el qual

encara no havíem entrat».
Diuen que treballen com «ani-

mals», tal com s’anomena la com-
panyia. I aquest espectacle és «la
prova més evident: fa un any que
estem aquest muntatge perquè
creiem en el projecte. Sense sub-
vencions, sense veure ni un euro.
I fins i tot els músics [Maika Ma-
kovski i Xarim Areté] han col·la-
borat amb nosaltres a canvi de res,
confiant que ja revertirà. Una
mena de verkami del treball»,

riu. Amb aquestes dues preestre-
nes esperen polir un espectacle
que «cadascú entendrà a la seva
manera». Amor, amistat, mort,
relacions de poder... Els més pe-

tits també? Segur, diu el creador:
«tothom tindrà un sentiment

si un gat és aixafat per un
tren». És, diu Petit, una obra

de «sensa-
cions»,  sense
cap tipus d’en-

senyament mo-
ral, ni explicar
una història
«tancada». In-
vestigació per
a tots els pú-
blics.
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La vida dels dibuixos animats
El projecte Testimoni Escènic porta aquest cap de setmana a Avinyó i a Cabrianes la preestrena

de «Passar a millor vida» Un espectacle amb projeccions en directe adreçat al públic familiar



Teatre Animal

L’ESPECTACLE

Local Catalunya. C/ Sant Josep, 2. Avinyó.
Dia: dissabte, 18.30 h. Entrades: 4 euros.
El Centru. Cabrianes. Dia: diumenge, 18
h. Entrades: 5 euros
Companyia: Teatre Animal. Espectacle:
Passar a millor vida. Amb Lluís Petit, Judit Ortiz
(actors) i Kilomba (il·lustració)

Teatre Animal

Testimoni Escènic
Teatre Animal és la tercera
companyia que participa en

un projecte (amb residència a Cal
Gras) que vol donar suport a la dis-
tribució, producció i exhibició de
noves companyies. Per a Teatre
Animal, l’aposta significa «poder
cargolar bé l’espectacle».
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