
L’obsessió d’en Cesc per veure el
seu pare mort és el motor de la his-
tòria que explica Dinou, el mun-
tatge dirigit per Carles Fernández
Giua (La conquesta del Pol Sud)
que arriba aquest cap de setmana

al Teatre de l’Aurora d’Igualada. Un
muntatge que cerca la complicitat
amb el públic a través de la pre-
sència en l’equip interpretatiu de
dos actors populars gràcies a la pe-
tita pantalla: Albert Carbó, de la sè-
rie televisiva La Riera, i Nil Cardo-
ner, un dels protagonistes de la re-
eixida Polseres vermelles.

Cesc perd el seu pare en un ac-
cident de trànsit quan és un nen,
i en arribar als 19 anys té la dèria de
retrobar-lo fent un viatge en el
temps. No és un propòsit banal, ja
que aquesta era la dèria del pro-
genitor, un enginyer aerospacial
que estudiava la relació entre l’es-
pai i el temps. De mica en mica, el

noi descobreix aspectes ocults de
la vida del pare i comença a re-
produir la seva manera de ser,
amb les conseqüents problemàti-
ques que aquesta actitud li com-
portarà en les relacions familiars i
d’amistat.

Dinou va ser el text guanyador
de la 45a edició dels Premis Recull
de literatura, que s’atorguen anu-
alment a Blanes. Una obra que par-
la de la conflictivitat que significa
per als joves la seva incorporació
al món dels adults.

Els responsables del Teatre de
l’Aurora han programat per a demà
una trobada amb Albert Carbó i Nil
Cardoner, oberta a tothom. La xer-
rada tindrà lloc a partir de les 19 h
al mateix Teatre de l’Aurora, i és
d’accés lliure i gratuït.
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EL JARDÍ DELS HOSTES
Avui, a les 21 h. El grup de teatre
de l’ACR de Fals porta fins al Kur-
saal El jardí dels hostes, una adap-
tació escènica de la novel·la homò-
nima de Pilar Duocastella que van
signar Francesc Parcerisas i Lluís
Tuneu. El text parla del treball es-
forçat que realitza una dona per ti-
rar endavant el patrimoni familiar,
una masia que porta per nom cal
Llumà. Manresa (teatre Kursaal).
Entrades: 10 euros (8 euros,
majors de 65 anys i membres
del carnet El Galliner).

CELEBRACIÓ
Dissabte, a les 22 h; diumenge,
a les 19 h. Segon i darrer cap de
setmana de funcions de l’obra Ce-
lebració, la peça de Harold Pinter
que, dirigida per Aleix Albareda,
posa punt final al cicle Escenes
2012. La interpretació de Lacetà-
nia Teatre apropa el públic solsoní
a un text del Nobel de literatura
del 2005 sobre la hipocresia de les
convencions de l’alta societat. Sol-
sona (Tatrau Teatre). Entrades:
10 euros. 

MISSA PAGESA
Fins al 20 de maig. La companyia
Nozomi 700 Teatre i La K Poètika

posa en escena el poemari Missa
pagesa de l’autora lleidatana Do-
lors Miquel. Amb direcció de Xavier
Giménez i interpretació de Pau Bou
i Maite Besora, l’obra es fa ressò
del crit d’amor a la vida i la natura
que es troba en el text de Miquel.
Una forma literària que adopta el
to de missa laica ambientada en un
escenari rural. L’espectacle es pot
veure de dimecres a dissabte, a les
20 h, i els diumenges, a les 18.30
h. Barcelona (La Seca-Espai
Brossa). Entrades. 14 euros (di-
mecres, 10 euros). 

MEQUINENSA
Fins al 17 de juny. Xicu Masó en
la direcció i Marc Rosich en la dra-
matúrgia són al capdavant de l’ho-
menatge a Jesús Moncada que arri-
ba al TNC en forma d’obra de tea-
tre. L’autor de Mequinensa és un
dels grans noms de la literatura ca-
talana, un creador d’històries que
va fer de la terra fronterera entre
Catalunya i l’Aragó a l’Ebre un terri-
tori narratiu. La interpretació va a
càrrec de Carles Martínez, Joan An-
guera, Miquel Gòrriz i Míriam Ala-
many, entre altres. Funcions de di-
mecres a diumenge. Barcelona.
(Teatre Nacional, sala petita).
Entrades: de 10 a 26 euros.

MÉS PROPOSTES

Tensió entre
la vida i la mort

Dinou

L’Aurora programa tres funcions d’una obra
en què participen Albert Carbó i Nil Cardoner


L’ESPECTACLE

Teatre de l’Aurora. Carrer de l’Aurora, 80
(plaça de Cal Font). Igualada. Dies: avui i dis-
sabte, a les 22 h; diumenge, a les 19 h. En-
trades: 14 euros. Consulteu descomptes a
www.teatreaurora.cat. Direcció: Carles Fer-
nández Giua. Intèrprets: Albert Carbó, Nil
Cardoner, Cristina Cervià, Jasmina Garcia, Laura
Pujolàs i Pau Vinyals.

Dinou
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Albert Carbó i Nil Cardoner, els dos intèrprets mediàtics de Dinou
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