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CULTURES

PAUL FUSTER
Intèrprets: Paul Fuster (veu i

guitarra), Pep Mula (bateria). � DIA: 13
de maig. El Vermell. Manresa

er fi Paul Fuster va oferir
un gran concert. Per fi
Paul Fuster va demostrar

les seves capacitats musicals da-
munt d’un escenari. Per fi Paul
Fuster va estrènyer les cordes vo-
cals ultrapassant els límits de l’i-
maginable. Per fi Fuster va fer so-
nar la seva guitarra com un Bon
Iver, o tal vegada com un Jeff Buck-
ley. Per fi Paul Fuster va superar el
repte amb escreix, en el que va sig-
nificar, segurament, el millor con-
cert de la seva actual gira amb Rep-
te (Chesapik, 2012).

El cantautor, del qual no cal dir
més de qui és fill, va presentar, di-
umenge al vespre, per primera
vegada a Manresa, el seu nou disc.
Ho va fer al invencible Vermell,
amb una bona entrada i acompa-
nyat pel bateria Pep Mula, tota una
assegurança de vida en els direc-
tes. Un Fuster inspiradíssim va
interpretar les flamants cançons de
rock, íntegrament en català (i lè-
xicament millorables), des dels
baixos fons de l’ànima, amb una

força colossal que va enlluernar els
assistents. El rodatge que ja porta
a les espatlles el nou àlbum es va
fer palès al Vermell, amb una so-
noritat més madura, compacta i
transcendent, a pesar de l’excessiu
volum. El cantautor va forjar un di-
recte excepcional, ratllant l’eufòria
i els pels de punta amb temes
com Estem escoltant, Ja no sap
greu, M’estàs fallant, Sóc fill de la
meva mare i Preuat i preuada,
amb un solo instrumental pro-
pens a l’abducció total. 

Fuster es va concentrar com
mai en el concert, tot i que no va
deixar de banda els seus habituals
i vulnerables monòlegs. Segons ell,
es tracta d’un exercici amb la llen-
gua catalana, amb la qual pretén
practicar, embolicar-se i intentar
sortir-se’n: «a mi m’agrada parlar,
tocar només és una excusa». En

aquesta línia, el cantautor va fer
continues referències al Bages,
que va titllar de «l’eix del puto
univers», tot recordant les seves ar-
rels a Cardona. 

Després d'una hora d’actuació,
Fuster va dir que havia de sortir a
fumar. El públic el va acompany-
ar, però va ser una pena trencar el
ritme d’un concert que estava sent
molt intens i que ja havia deixat
perles com la versió de Blondie,
Heart of glass, que Fuster ha fet
seva portant-la a una dimensió es-
pectacular. Un cop consumida la
nicotina, l’actuació es va reprendre
de forma igualment fenomenal. I
és que Paul Fuster semblava deci-
dit a fer un concert èpic en exclu-
siva per la seva segona casa, el Ba-
ges. En la recta final, el cantautor
va deixar fluir el seu llegat beat i sei-
xanter, amb una posada en esce-
na més mística i tronada. Amb La
santa collons Fuster va assolir el
cim d’un concert parit amb allò
que se’n diu... dos collons.
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PER FI, PAUL FUSTER
El cantautor, inspiradíssim, va interpretar les flamants
cançons de rock, íntegrament en català, des dels baixos
fons de l’ànima, amb una força colossal
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Paul Fuster, diumenge al Vermell, va oferir un gran concert
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SILENCI

Autoput va estrenar divendres la seva gira 2012 a Silenci Manresa. La
banda, amb components de Manresa, Monistrol de Montserrat, Gironella,
Igualada i Puig-reig va oferir un concert dinàmic que va fer ballar i cantar a
tots els assistents amb cançons de diferents èpoques i estils. El grup va
versionar tot tipus de hits dels anys 70 fins a èxits actuals



Autoput estrena a Silenci la seva gira

Breus

El TNC prorroga fins al 8 de ju-
liol les funcions d’Agost. Des de la
seva reposició, el 25 d’abril, l’obra
ha aplegat 12.578 espectadors,
amb una ocupació que ratlla el
98%, i ha exhaurit totes les locali-
tats previstes fins al 17 de juny. Les
entrades per a les noves funcions
d'Agost es posaran a la venda a par-
tir de divendres a les 15 hores, a tra-
vés dels canals de venda habituals:
taquilles del TNC i Tel-Entrada.
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L’èxit en la reposició
d’«Agost» prorroga
l’obra fins al 8 de juliol

TEATRE

L’espectacle de màgia La asom-
brosa historia de Mr. Snow de la
Cia. Antonio Díaz Cascajosa ha
guanyat el Premi Fundació Cata-
lunyaCaixa al millor espectacle
de La Mostra d’Igualada 2012. El
guardó, dotat amb 2.000 euros,
s’atorga per votació popular. El
vot s’emet a través d’unes butlletes
situades a la sortida dels diferents
espais d’actuació i als punts d’in-
formació de La Mostra. El lliura-
ment del premi es farà dimecres 23
de maig. La segona posició ha es-
tat  per a La Perla 29 i Tot assajant
Cyrano, i la tercera per a Sona
Bach de l’Auditori amb arranja-
ments de Llibert Fortuny.
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El CatalunyaCaixa de
La Mostra premia un
espectacle de màgia

ESCENA

El Teatre de l’Aurora d’Igualada
celebrarà el seu quinzè aniversa-
ri a partir del pròxim dijous. «No és
un moment fàcil, però anem agu-
antant els cops de la crisi i veiem
el got mig ple, així que volem ce-
lebrar que hem arribat fins aquí»,
va afirmar ahir el seu director, Òs-
car Balcells, durant la presentació
d’una festa que durarà quatre dies.

Ho va fer acompanyat de Lluís
Segura, president d’Unicoop Cul-
tural, entitat propietària i gestora
del Teatre de l’Aurora, qui va re-
marcar l’evolució positiva d’a-
questa sala independent: «entrem
ja a l’adolescència del teatre i ho
fem amb una dinàmica força po-
sitiva», va dir Segura. A més de re-
conèixer la tasca voluntària dels

qui els han precedit i agrair el su-
port d’espectadors, socis, actors i
patrocinadors, tots dos responsa-
bles van presentar ahir un pro-
grama festiu que arrencarà dijous
al vespre amb els contes per adults
del «Festival en veu alta».

L’endemà, divendres, l’escriptor
Antoni Dalmau i el dinamitzador
cultural Jaume Piquer debatran so-
bre cultura i associacionisme. Una
jornada de portes obertes teatra-
litzada dissabte a la tarda precedirà
l’acte central de diumenge que, a
més d’una cercavila i una xocola-
tada, tindrà un tast teatral de 5 mi-
nuts per a cadascuna de la desena
de companyies que participaran.
L’acte se celebrarà en un escenari
a l’aire lliure situat a la plaça de Cal
Font, davant el teatre.

Una iniciativa col·lectiva
L’Aurora es va inaugurar oficial-
ment el 17 de maig de 1997, pre-
nent el relleu d’un vell teatre ges-
tionat per una cooperativa que
necessitava una renovació. Per
fer-la possible es va dur a terme
una campanya popular de sub-
scripcions, que sota el lema «Bus-
quem 300 padrins que ens pagu-
in l’escenari», finalment va acon-
seguir 315 aportacions de 5.000
pessetes, trenta euros.

«És un projecte que si ha arribat
als quinze anys és perquè els es-
pectadors se l’han fet seu. Es va
creure que era necessària una
oferta teatral de petit format esta-
ble i la societat igualadina i ano-
ienca hi ha cregut», va remarcar
ahir Balcells, qui va afegir que «el

mèrit de tenir un teatre de tota la
ciutat és compartit». L’Aurora pro-
grama actualment una setantena
d’espectacles diferents. «Ha estat
complicat assolir l’actual dinàmi-
ca de programació i equipament,
però ara som un dels teatres de
proximitat més ben equipats de
Catalunya», va dir Segura, qui va

destacar alguns criteris de l’Auro-
ra: «les companyies sempre són
professionals i prioritzem el fet
actoral i la qualitat dels muntat-
ges». Per a Segura, «sempre hem
intentat que l’espectador notés la
presència de l’actor i la visqués de
forma molt directa, cosa que és di-
fícil en altres espais».
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Lluís Segura i Òscar Balcells, els dos responsables de l’Aurora
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L’Aurora d’Igualada celebra
15 anys d’un teatre que
«aguanta» els cops de la crisi

Dijous es donarà el tret de sortida a quatre dies que commemoraran
la fundació, el 1997, de la sala de teatre independent anoienca



