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Escenaris d’Entrada

El Teatre de l’Aurora d’Igualada
acull aquest cap de setmana tres
funcions del nou espectacle del re-
conegut actor barceloní Ferran
Rañé, que porta el suggeridor i
provocador títol d’Estúpids. Dirigit
per Blanca Bardagil, el muntatge es
basa en el llibre Les lleis fonamen-
tals de l’estupidesa humana, del
professor italià i historiador de l’e-
conomia Carlo Maria Cipolla.

Estúpids presenta al públic els
instants previs a la conferència
que ha pronunciat un professor
universitari ja retirat però que
manté intacta la seva reputació.
Però l’home fa tard i el seu ajudant,
Lluís Guiu, explica a la concur-
rència que ell pot substituir-lo per-
què se sap el discurs de memòria.
A partir d’aquí, aquest personatge
creat i interpretat per Rañé con-
dueix la xerrada pel terreny de l’a
mistat, la realitat i l’absurd.

«El text està escrit amb el rigor
científic d’un professor universitari
però, en realitat, és una broma
molt sana i molt fonamentada», ex-
plica l’actor en declaracions a la pà-
gina web de l’Aurora. L’intèrpret
d’espectacles tan carismàtics dins
la història recent del teatre català
com Uhhh! i Makinavaja el último
choriso, encara no ha estrenat Es-
túpids a Barcelona i celebra que a
Igualada pugui tenir el públic molt
proper perquè aquesta circum-
stància beneficia la realització de
l’espectacle.

Acostumat a prendre part en
projectes col·lectius al llarg de la
seva dilatada trajectòria artística,
tant a l’escenari com en els platós
televisius –actualment se’l pot veu-
re a La Riera però també són re-
cordades les seves intervencions a
Quico el progre i Majoria absoluta–,

Estúpids és tan sols la segona oca-
sió en la qual Rañé s’enfronta sol al
repte de sortir davant el públic. «La
teatralitat s’assoleix quan estàs sol
davant el públic i saps crear el rit-
me, el tempo i la màgia que creen
complicitat», assegura l’actor. La
conferència que l’espavilat Lluís
Guiu es presta a oferir va assolint
progressivament un to escènic
que convida l’espectador a seguir
la paraula per tots els territoris on
pretén conduir-lo.

«Volem que ens segueixin al
llarg d’un viatge bastant curiós,
bastant singular, però d’altra ban-
da absolutament còmode, com
quan t’expliquen un conte que
t’agrada i t’ho passes molt bé»,
apunta Rañé, i afegeix que «espe-
ro que, a Igualada, això passi».

Un cafè amb l’actor
El Teatre de l’Aurora i Paranoia

Accions organitzen, com és habi-
tual, una tertúlia amb Ferran Rañé,
oberta a tothom, per a demà, dis-
sabte, a les 5 de la tarda al mateix
equipament de Cal Font. També,
després de la funció d’aquesta nit,
es convida els espectadors a par-
ticipar en una xerrada amb l’e-
quip de l’obra, on podran expres-
sar el seu parer i fer les preguntes
que creguin pertinents.

REDACCIÓ | MANRESA

Ferran Rañé parla sobre l’estupidesa
El popular actor ofereix tres funcions a l’Aurora d’Igualada del seu nou projecte basat en un llibre de Carlo M. Cipolla

L’ESPECTACLE

Teatre de l’Aurora. c. de l’Aurora, 80 (plaça
de Can Font). Igualada. Dia: avui i dissabte,
a les 22 h; diumenge, a les 19 h. Direcció:
Blanca Bardagil. L’Espantall. Interpretació:
Ferran Rañé. Entrades: 15 euros. Consulteu
descomptes i reserves a www.teatreaurora.cat
i 93 805 00 75.

Estúpids

� LLOC: teatre Kursaal. Passeig de
Pere III, 35. Manresa. �DIA: diumenge,
a les 18 h. �PREU: 10 euros L’orga-
nització Pallassos sense Fronteres cele-
bra dues dècades de vida amb un espec-
tacle de caire benèfic que es podrà gau-
dir diumenge al Kursaal de Manresa. La
recaptació, 10 euros per espectador, es
destina a donar suport econòmic a la fei-
na d’un col·lectiu que porta l’humor i el
circ a territoris que pateixen guerres i al-
tres desastres. La funció tindrà Albert
Vinyes, Gog i Magog, Circ Pistolet, Moi
Jordana, Pep Callau, Més Tomacat, Map-
sutins, Circo Los, Lluís Rodríguez i Tortell
Poltrona. REDACCIÓ

GALA BENÈFICA DE
PALLASSOS SENSE
FRONTERES

� LLOC: teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35. Manresa. �DIA: avui, a les 21 h.
� ENTRADES:30 euros. Venda a taquilles, www.kursaal.cat i 93 872 36 36. El
pianista cubà Chucho Valdés i la seva banda Afro-Cuban Messengers presenten avui
al teatre Kursaal el seu nou disc, Border-Free. El concert tindrà lloc l’endemà del que
anit era previst se celebrés al Palau de la Música Catalana en el marc del Festival de
Jazz de Barcelona. Border-Free és un disc amb una gran càrrega emotiva en què Val-
dés recorda els seus pares, Pilar i el també músic de fama mundial Bebó, a més d’ex-
plorar les arrels musicals natives americanes. Per les melodies dels temes que inte-
gren aquest àlbum transiten des dels sons de les cultures dels indis que poblaven el
que avui són els Estats Units fins als dels esclaus que van arribar a Cuba en vaixells
procedents de l’Àfrica. Chucho Valdés i els Afro-Cuban Messengers van guanyar un
Premi Grammy  –la més alta distinció de la indústria discogràfica– l’any 2010 en la ca-
tegoria de millor àlbum de jazz llatí amb el treball Chucho’s Steps. REDACCIÓ

CHUCHO VALDÉS, AL KURSAAL
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� LLOC: Vermell. Carrer de les Pi-
ques, 3. Manresa. �DIA: diumenge,
a les 12 h. � ENTRADA: 7 euros (in-
clou consumició). El grup de cam-
bra Arcattia Collage protagonitzarà
diumenge una nova sessió dels Mig-
dies Vermells, que organitza Raons
de Pes. La formació dirigida per Quim
Térmens –responsable de la batuta de
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48–
oferirà el programa Música en temps
dels germans Pla, que repassa músi-
ca escrita cap al 1750. REDACCIÓ

� LLOC: restaurant Cal Magre. Ca-
llús. �DIA: avui, a les 22.30 h.
�ENTRADES: lliure. El cantautor
d’origen britànic Adam Giles Levy és
avui l’artista convidat a una nova ses-
sió de les vetllades musicals que or-
ganitza Cal Magre. L’artista presenta-
rà el seu darrer treball discogràfic,
Green Socks, gravat i produït a Van-
couver (Canadà). Levy combina in-
fluències del pop i el folk amb vocació
acústica. REDACCIÓ

CAL MAGRE ESCOLTA
EL CANTAUTOR
ADAM GILLES LEVY

MIGDIES VERMELLS
AMB MÚSICA DE
MITJAN SEGLE XVIII

Teatre
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Ferran Rañé es converteix en un conferenciant al seu nou muntatge

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Blanca Bardagil dirigeix un
muntatge, que encara no s’ha
vist a Barcelona, on Rañé
s’enfronta al públic en solitari

L’obra parteix de «Les lleis
fonamentals de l’estupidesa
humana» de l’historiador de
l’economia italià Cipolla
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