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Pep López, enmig de les pantalles de projecció que incorporen personatges de mida real a l’espectacle 

S’estrena aquest dissabte a Igualada, en el marc de La Mostra

Pep López renova l’espectacle 
familiar amb ‘El món d’Irene’

Montse Subirana 
retrata Espinelves  
a través de gent gran

Espinelves El testimoni de 
la gent gran d’Espinelves 
ha servit de base per al lli-
bre Vint-i-dues tardes, dos 
matins i un vespre amb els 
avis d’Espinelves, de Montse 
Subirana, que es presenta 
aquest dissabte. El llibre és 
“una radiografia sociològica 
del poble” en les veus de les 
persones nascudes abans de 
1940. L’acte de presentació 
tindrà lloc a les 5 de la tarda, 
a la plaça de Baix. L’autora, 
que viu a Espinelves, és psi-
còloga i escriptora.

Cantata infantil de 
les escoles de música, 
diumenge a Taradell

Taradell Alumnes de 
13 escoles de música del 
Bages, el Berguedà, el Baix 
Llobregat, el Vallès Occi-
dental i Osona interpretaran 
conjuntament la cantata El 
nen enamorat de la lluna, 
aquest diumenge a Can Cos-
ta i Font de Taradell. Manel 
Justícia, autor d’aquesta 
peça, la interpretarà conjun-
tament amb Joan Rojo. La 
representació es farà en dues 
sessions, a 1/4 de 12 i a 2/4 de 
2 del migdia. 

L’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48 
actua a Manlleu

Manlleu L’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48 actuarà 
aquest dissabte a Manlleu, 
en la programació que com-
memora el 20è aniversari 
dels cicles de música clàssica 
a la població. Dirigida per 
Quim Térmens, interpreta-
rà el programa “Enmig, de 
terra, la Mediterrània”, amb 
música de països riberencs, 
des d’Algèria fins a Síria pas-
sant per Malta i arribant a 
Catalunya. El concert tindrà 
lloc a 2/4 de 9 del vespre a 
l’església de Santa Maria.

Les Masies de Roda 
regala un llibre sobre 
un seu fill il·lustre 

Les Masies de Roda Amb 
motiu de Sant Jordi, tal 
com ha fet els últims anys, 
l’Ajuntament de les Masies 
de Roda obsequiarà tots 
els veïns amb un llibre. En 
aquest cas, serà Vida i obra 
de Luir G. Jordà (1869-1951), 
un estudi de Cristian Canton 
i Marta Marly sobre la figu-
ra d’aquest músic nascut a 
les Masies de Roda i que va 
triomfar a Mèxic. El llibre 
es presenta aquest dissabte 
a les 7 de la tarda a l’ajunta-
ment.

Torelló fa memòria de 
Segimon Serrallonga 
aquest diumenge

Torelló Torelló recordarà 
aquest diumenge l’escriptor 
Segimon Serrallonga amb 
una conferència de Ramon 
Farrés, escriptor i traductor, 
autor de l’estudi Antoni Pous. 
L’obra essencial. L’acte serà a 
les 12 del migdia, a la Biblio-
teca Dos Rius, organitzat per 
l’Ajuntament i l’Aula Segi-
mon Serrallonga de la UVic. 
A l’acabar, es recitaran poe-
mes de Ramon Llull, Jacint 
Verdaguer i Angelus Silesius, 
en versions de Serrallonga.

Presenten la novel·la 
‘Fora de cercle’, del 
ripollès Xavier Anton

Ripoll La Sala Eudald Pradell 
de l’Ajuntament de Ripoll 
acull divendres a les 8 del 
vespre la presentació de la 
novel·la Fora de cercle, de 
l’escriptor ripollès Xavier 
Anton, presentada per la 
historiadora Sofia Castillo. 
L’argument s’ambienta en 
la postguerra, abans de la 
Segona Guerra Mundial, i 
mostra el desconcert de tres 
personatges que havien estat 
el centre d’atenció de deter-
minats sectors socials, i tot 
d’una en queden al marge.

L’Esquirol / Igualada

Jordi Vilarrodà

Pep López fa un nou pas 
endavant en la renovació 
dels espectacles per a públic 
familiar. El músic de l’Esqui-
rol estrena aquest dissabte 
a Igualada l’espectacle El 
món d’Irene, una producció 
on avança en la incorporació 
dels mitjans audiovisuals, 
treballa amb instruments 
singulars i, a més, afegeix la 
traducció per a persones sor-
des. La presentació d’El món 
d’Irene tindrà lloc al Teatre 
Mercantil, en el marc de La 
Mostra, Fira de Teatre Infan-
til i Juvenil, i se’n faran dues 
sessions (a les 6 de la tarda i 
a 2/4 de 8 del vespre).

El món d’Irene és, de fet, 
la continuació de la línia 
innovadora iniciada per Pep 
López fa més de deu anys 
amb Un llençol d’estels i 
continuada amb El racó dels 
avorrits. A part dels aspectes 

formals, el canvi de fons es 
dóna en el contingut, que 
s’allunya de les convenci-
ons del gènere. “Hi parlo de 
temes poc habituals, de l’au-
toestima a l’ambició i el con-
sumisme, la mort, els tòpics 
dels contes o l’homosexuali-
tat”, diu Pep López. Tot ple-
gat, vist des de la perspectiva 
“dels valors” i amb un propò-
sit que es donaria per satis-
fet si es complís: “Provocar 
preguntes dels fills, i fer que 
en parlin amb els pares”. Per 
això recomana veure aquest 
espectacle plegats, i fins i 
tot s’atreveix a posar-hi una 
nova etiqueta: la d’espectacle 
per a adults acompanyats de 
nens. 

El fil conductor de la histò-
ria és la Irene, una nena que 
es torna sorda i entra en un 
món interior “on només pot 
observar”. Llavors comença 
a preguntar-se coses, “ho 
qüestiona tot i ho compara... 
i s’enfada”, diu Pep López. 

Les cançons són totes ori-
ginals –només la darrera, 
Adéu, Irene, adapta un tema 
popular– i les interpreten en 
directe quatre músics (Pep 
Collell, Nuri Planella i Joan 
Andreu Reyes i el mateix 
Pep López). Utilitza, a més, 
quatre pantalles de projec-
ció verticals per incorporar 
imatges de persones “a mida 
real” i integrar-les a l’espec-
tacle. La innovació sonora es 
concreta en l’ús d’un cristall 
Baschet, instrument sorgit de 
la factoria d’estructures sono-
res dels germans Baschet, del 
qual només n’hi ha 70 a tot el 
món. Durant tot l’espectacle, 
Judith Farrerons, de l’empre-
sa vigatana de traduccions 
Assertim, farà la versió de 
les lletres en llenguatge de 
signes català per a sords. Les 
veus gravades d’actors com 
Joan Crosas i d’alumnes de 
l’Escola de Música de Man-
lleu s’afegeixen també al 
muntatge. 


