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Escenaris d’Entrada

«No som tan nens...», reconeix
Micky Laborde, i per això tenen
currículum de veterans en l’esce-
na musical. Ell mateix ha estat
guitarrista en multitud de bandes
i ha col·laborat amb el cantautor

Narcís Perich; i Jordi Vives, amb qui
va crear No tinc nòvia, després de
coincidir a The Cloudfields, ha
estat teloner a les gires de Bryan
Adams i Joe Cocker i ha tocat amb
Sopa de Cabra o Els Pets. El tàn-
dem s’enriqueix amb una peça
clau: Jordi Pegenaute, productor i
músic del seu primer disc, Mil di-
reccions, que demà presenten al
Voilà! de Manresa en acústic. 

Aquests veterans s’estrenen en
el seu propi projecte amb compo-
sicions pop tranquil·les, «que bus-
quen l’emoció èpica i que parlen de
la vida, de l’amor, del desamor,
dels amics, dels sentiments». La

seva carta de presentació és Un dia
qualsevol de Setembre, cançó d’un
jove que resisteix al setge de Bar-
celona del 1714. «No volem poli-
titzar el grup, però parlem de les
nostres arrels», diu Laborde. Tam-
bé han fet videoclip de Dies de plu-
ja i «un altre dels temes que més
agrada és Ara», sorgit d’un poema
sobre una ruptura sentimental
que rememora «quan al llit es topa
amb els peus de la parella». L’ob-
jectiu de No tinc nòvia (que tenen
nòvia, confessa el músic) és «llui-
tar per crear-nos un públic», i per
això ja preparen un segon disc, que
serà més indie i electrònic.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Veterans amb emocions
El grup No tinc nòvia presenta demà al Voilà! de Manresa el seu primer

disc, «Mil direccions», amb cançons pop que parlen de la vida i de l’amor


EL CONCERT

Lloc: Voilà! Cafè-teatre. Carrer del Cos, 74.
Cantonada Francesc Moragas. Manresa. Dia:
dissabte, a les 22 h. Intèrprets: Jordi Vives
(guitarra, veu principal i cors), Micky Laborde
(baix i cors), Jordi Pegenaute (guitarra, teclats i
programació), Jordi Picazos (guitarra) i Maximi-
liano Molina (bateria). Entrada: 6 euros. 

No tinc nòvia

Música

JOAN PERA
Dilluns, a les 22 h. L’actor mata-

roní Joan Pera passarà aquest di-
lluns per la Festa Major de Sant
Fruitós de Bages per interpretar
l’espectacle d’homenatge a la figura
de l’humorista Joan Capri. Estrenada
fa un any a Manresa, Joan Pera Capri
es basa en dos dels monòlegs més
populars de l’actor mort l’any 2000,
Nàufrags i El pobre González. Tex-
tos que reviuen de la mà d’un dels
còmics més rellevants de l’escena
catalana del darrer segle. Sant Frui-
tós de Bages (El Bosquet). Entra-
da lliure.

CARÀCTERS DE TXÈKHOV
Dissabte, a les 22 h; diumenge,

a les 19 h. Caràcters Teatre presen-
ta l’espectacle Caràcters de Txè-
khov en el marc del Cicle de Teatre
Amateur de l’Anoia. Ivet Domín-
guez, Maria Roca i Albert Latorre
són els intèrprets d’una peça que es
basa en El bon doctor amb que Neil
Simon va adaptar alguns contes de
l’autor rus. Igualada (Teatre de
l’Aurora). Preu: 10/8 euros.

LA BLEDA
Dissabte, a les 20 h. La segona

edició del cicle familiar Viu la fresca
del circ, que té lloc des de la setma-
na passada al Circ a les Feixes de
Copons (Anoia), celebra aquest dis-
sabte una nova sessió amb l’espec-
tacle de pallassos Una paradeta
particular, de la Cia. La Bleda. Fins al
10 d’agost, Tot Circ programa fins a
set muntatges que engloben diver-
sos aspectes de l’art circense. Co-
pons (Circ a les Feixes, direcció
Veciana). Entrades: 5 euros.

TALLERS MUSICALS
Avui, a les 21 h. Avinyó dóna el

tret de sortida dels Tallers Musicals

amb el concert Capvespre dels sen-
tits, que uneix música, vi i poesia.
Tocaran Albert Cirera (saxo tenor),
Celeste Alías (veu) i David Soler (pe-
dal steel guitar), en un muntatge
que també comptarà amb el som-
melier Jaume Pont i el rapsode Da-
vid Clusellas. Avinyó (Local Cata-
lunya). Entrades: 6 euros.

THE LEMON DAY
Dissabte, a les 19.15 h. Una

nova edició del The Lemon Day arri-
ba a Capellades, amb un cartell ata-
peït de propostes: Juli Bustamante
amb Fred i Son (19.15 h), El petit de
ca l’Eril (20.25 h), Joaquín Pascual
(21.35 h), Mazes (22.45 h), Shield
Your Eyes (23.55 h), Za! (1.05 h), Ju-
piter Lion (2.15 h), The suicide of
Western Culture (3.25 h) i els locals
Crocanti (4.30 h). Capellades (Parc
de la Font Cuitora). Gratuït.

MÚSICA ALS CARLINS
Diumenge, a les 19 h. Tarda de

punk i folk amb Síctor Valdaña and
The Check This Outs, el cantautor
punk Aitor Nieva i el manresà Aleix
Costa. Manresa (Els Carlins). En-
trada gratuïta.













MÉS PROPOSTES

Micky Laborde i Jordi Vives col·laboraven a la banda The Cloudfields del Masnou i el 2010 van crear No tinc nòvia

DANI QUEROL/IMATGE PROMOCIONAL

Un dels personatges amb que ha
fet més fortuna l’actor Toni Albà és
el del rei espanyol Joan Carles, de
l’antiga dinastia dels Borbons. So-
bretot a través de les paròdies que
apareixen al programa Polònia,
l’intèrpret de Vilanova i la Geltrú
s’ha convertit en un rostre conegut
per al gran públic, però també
prodiga la imitació monàrquica a
través de diferents espectacles tea-
trals com el que es veurà diumen-
ge a Súria, per la festa major.

Toni Albà protagonitzarà l’espec-
tacle Audiència i-Real, en el qual es
posa en la pell d’un personatge que
en l’imaginari col·lectiu no no-
més és sinònim de burla escènica
sinó també un motiu literari. L’ac-
tor es decanta en aquest especta-
cle per la sàtira a partir de la figu-
ra d’un monarca que ha de presi-
dir un acte oficial davant d’una au-
diència formada per la premsa
nacional i internacional. La curio-
sitat que genera l’individu i la pas-
sió que desperta allò que repre-

senta són els dos motors de les pre-
guntes a que és sotmès aquest rei,
amb el públic com a convidat a in-
tegrar-se en la roda de premsa.

L’espectacle que passarà demà
per Súria està escrit, interpretat i di-
rigit pel mateix Albà, un home de
teatre que s’ha significat en favor de
la independència de Catalunya.
Aquest element contribueix a do-
tar les seves paròdies reials d’un
atractiu afegit, que se suma a la po-
pularitat televisiva que no només
se cenyeix a les imitacions del
borbó sinó també les d’altres per-
sonatges coneguts com Jose Mou-
rinho, l’anterior Papa Benet XVI i
José Maria Aznar, entre altres.

REDACCIÓ | MANRESA

Toni Albà, el monarca
de la irreverència
El popular actor vilanoví porta una de les seves

paròdies reials a la Festa Major de Súria


L’ESPECTACLE

Lloc: Pavelló d’Esports. Súria. Dia:
diumenge, a les 21.30 h. Entrades: 10 euros
a l’OAC (Casa de la Vila) i 15 euros a taquilles.

«Audiència i-Real»

Teatre

Toni Albà fent de rei Joan Carles

ARXIU/SÍLVIA BELMONT

ARXIU/MIREIA ARSO


