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Sara
Exquisita rubia 
de ensueño!!

Argentina, 26 años
46 kgs y 1,55 de estat
Un bombón para ti!!

Leticia

25 años, 

105 p. natural!!

Besos en la

boca!!

IGUALADA
3 bellas 

srtas. orientales
Masajes + compl.

Particular
Máxima discreción¡Te esperamos!

Tel. 652 765 338

Fins fa poc a Jordi Guillén
(Igualada, 1970) l’havíem vist
sobre patins a les nostres pistes,
com a jugador d’hoquei, un gran
de la història de l’IHC. Ara n’es-
tem descobrint el vessant artís-
tic, aquestes setmanes i fins al
dia 7 a l’Espai Cutural Francolí
de Barcelona, amb uns horaris
de 10 a 2 i de 4 a 7. 

Les pintures de Guillén ens
transmeten sensacions de calma
i harmonia, ens conviden a una
reflexió personal, i estimulen
l’espectador a perdre’s en el seu
propi món interior, tot gaudint
d’un passeig, en certa manera
malenconiós, cap a espais oní-

rics, molt personals i amb una
clara reminiscència orgànica i
natural.

L’obra de Jordi Guillén té una
gran dosi d’abstracció, encara
que sempre està lligada a una
realitat. Les seves pintures es
basen en la fragmentació i fusió
de diferents imatges i plans que
ens ofereixen una reflexió sobre
la importància que té la natura
per a l’artista, intentant treba-
llar amb un llenguatge pictòric
que s’expressi amb la mateixa
delicadesa. Les seves pintures
ens transporten a moments ima-
ginaris, ens fan pensar en l’ésser
humà com a part de la natura,
tant físicament com espiritual.

El talent pictòric de Jordi
Guillén s’encarna en una
exposició a Barcelona
ESPAI CULTURAL FRANCOLÍ

Jordi Guillén, en la inauguració de l’exposició

REDACCIÓ/Igualada

Un Txèkhov per acabar, un toc
de qualitat que serveix perfecta-
ment per resumir el bon nivell
que ha regalat l’onzena edició del
Concurs de Teatre Amateur de
Calaf. Ara, les deliberacions sobre
els premis queden en mans del ju-
rat, que les farà públiques el dia
22 d’aquest mes en el sopar de
cloenda.

L’obra «Txèkhov sempre Txè-
khov», que va portar a l’escenari
de Calaf la companyia barceloni-
na el Triangle, va sorprendre pels
riscos que va prendre la formació
amb una obra que incloïa sis con-
tes del dramaturg rus, i en què els

21 actors que posa en joc encar-
nen 24 personatges, cosa que for-
çava alguns intèrprets a «doblar
papers al llarg de l’obra», explica
Miquel Colom, responsable del
certamen calafí. «Era una obra
dura, molt dura, però el grup ho va
resoldre bé, van quallar una molt
bona interpretació i l’escenografia
també va ser bastant reeixida». El
cap del certamen afegeix que
«l’única objecció seria el ritme, que
a voltes notava més alentit. De tota
manera, cal remarcar el mèrit que,
amb 24 personatges, es fes una re-
presentació tan bona, de resultat
notable, no el caos que es podria es-
perar». L’organització admet que
la xifra d’espectadors va ser la

més baixa de tota l’edició, però
recorda l’important handicap de
la tempesta que va caure la tarda
de diumenge.

«Després de tants anys, onze,
fent-lo, la valoració és positiva, no-
més pot ser bona. Hem tingut una
mitjana de cent i escaig especta-
dors cada funció, cosa que té un
gran mèrit en una població com
Calaf, que té només 3.000 habi-
tants», assegura Miquel Colom.
El principal lament és no haver
pogut veure «La Rambla de les
Floristes», que va haver de relle-
var-se per una obra d’una altre
companyia, «Mareig», obra escri-
ta per Jordi Sánchez i que va in-
terpretar el Casino Santfeliuenc.
«Va ser una llàstima que fallés
aquella representació i haguéssim
de trobar un substitut a corre-cui-
ta, que potser hauríem pogut millo-
rar. Cal lamentar que no hagin po-
gut venir més grups». Sobre els fa-
vorits per vèncer nomena Quatre
per Quatre, de Granollers, i Pier-
rot Teatre, de Centelles.

El Concurs de Teatre de Calaf
espera el lliurament de premis

F. V.
Calaf/Igualada

CASAL DE CALAF

Les representacions del Concurs de Teatre calafí van acabar amb «Txèkhov sempre Txèkhov»

Ràdio Igualada encara té
entrades per al Zoom 2008

Ràdio Igualada està facilitant
entrades dobles per anar a
veure el Zoom de manera gra-
tuïta. Tots els interessats a te-
nir-ne una poden enviar un e-
mail a concurs@radioiguala-
da.cat. Al correu electrònic
s’ha d’escriure el nom de la

persona que vol les entrades i
el telèfon. Des de la ràdio se’ls
trucarà per informar-los de
quan poden passar a recollir-
les. Ràdio Igualada té per rega-
lar 30 entrades dobles per anar
a veure algun telefilm i també
30 entrades individuals per as-
sistir a la gala d’inauguració.

REDACCIÓ/Igualada

6 | ACTUALITAT Dimarts, 4 de novembre del 2008 | Regió7


