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CULTURES 

AVUI ALS ESCENARIS 

Bremen, la banda barcelonina
formada el 2011, actua avui a la
Sala Petita del teatre Kursaal de
Manresa per presentar el seu
primer disc, Les cançons que vin-

dran. El grup, finalista del con-
curs Sona 9  del 2011 i responsa-
ble de la sintonia del programa
Mestres de TV3, ha cuinat a foc
lent un repertori de rock, pop i
folk que ja s’ha escoltat en directe
en cites tan significatives com el
festival de Cap Roig (van obrir per
Mishima) o les darreres edicions
del Primavera Club (Madrid i
Barcelona) i del Let’s Festival.
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Bremen actua al Kursaal

El Teatre de l’Aurora d’Iguala-
da reprèn avui les sessions de
Contes a Les Golfes, dedicades al
públic adult, amb l’actriu Teresa
Puig, que presentarà l’espectacle
Vidències. Sota la direcció de
Laura Batllori, l’actriu igualadina
presenta un espectacle que acos-
ta, mitjançant les paraules, la
ironia i el misteri, a una dimen-
sió desconeguda, un seguit d’his-
tòries del més enllà amb una
mirada ben propera. Vidències es
basa en textos de Dino Buzatti,
Mercè Rodoreda i de la mateixa
actriu, que també signa la músi-
ca de l’espectacle. 

Teresa Puig, llicenciada a l’Ins-
titut del Teatre de Barcelona,
compagina les seves creacions

teatrals amb tallers de teatre i de
narració oral. És cofundadora
de la Fura dels Baus, Circum-
stànxias (Madrid), Les Filles del
Corb i Cia. La Maleta Portàtil; i ha
participat en diferents festivals de
narració oral a Mèxic, Cuba, l’Ar-
gentina i l’Uruguai.

Les entrades (7 euros i 5,50
amb els descomptes habituals)
inclouen una consumició. 
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L’Aurora explica contes
L’ESPECTACLE

TÍTOL: «Vidències» 
 LLOC: Les Golfes de l’Aurora 
 HORA: 21 h  PREU: 7 i 5,50 euros

EL CONCERT

TÍTOL: «Les cançons que vindran» 
 LLOC:  Sala Petita del teatre Kursaal
 HORA: 21 h  PREU: 12, 10 i 6 euros

Breus

El Jurat de la Crítica del festival
Zoom d’Igualada, format per Ci-
priano Torres, Manuel de Luna i
Toni de la Torre, ha triat la sèrie
Vive cantando, d’Antena3, com la
millor sèrie espanyola de la tem-
porada. A més, el Zoom projecta-
rà en primícia capítols d’El tiempo
entre costuras i Galerías Velvet.
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«Vive cantando», la
millor sèrie espanyola
pel jurat del Zoom

FICCIÓ TELEVISIVA

L’Espai Memòries acull avui
(19.30 h) la conferència El Vichy
Català, que anirà a càrrec de Da-
niel Díaz Esculies i girarà entorn de
qui eren els catalans que van
col·laborar amb el règim del ge-
neral Franco durant la guerra civil,
què feien per combatre el bàndol
republicà i quina va ser la seva si-
tuació després de la guerra. Díaz
Esculies, nascut a Sant Vicenç de
Castellet, és doctor en Història
Contemporània i va ser pioner en
l’estudi de l’exili republicà.
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L’Espai Memòries
parla dels catalans
col·laboracionistes

HISTÒRIA

BOLXEVICS
Direcció: Júlia Barceló. Autor: Aleix

Aguilà. Intèrprets: Magda Puig, Marc Ro-
dríguez, Pau Vinyals i el Cor Bolxevic. Bi-
blioteca de Catalunya. c. Hospital, 56.
Barcelona. Dissabte 23 (20.30 h) i diu-
menge 24 de novembre (19 h), últimes
funcions. Entrades: 18 euros. Venda a la
pàgina web www.laperla29.com i a les
taquilles de la nau gòtica de la Biblioteca.

onvençuts de la necessi-
tat de refundar el capita-
lisme –o crear una alter-

nativa vàlida si es conclou que el
sistema és pervers–, el Sepu, el Rod
i la Tara es tanquen en una cape-
lla que ha d’anar a terra disposats
a iniciar la revolució. Un neguit tan
actual recorre la posada en esce-
na de Bolxevics que l’espectador
des de primera hora se sent empès
a empatitzar amb uns personatges
que remeten al fenomen iniciat
amb els moviments antiglobalit-
zació fa dues dècades i que en els
darrers temps ha cristal·litzat en
iniciatives de base com el 15-M.

La jove Companyia Solitària de
Teatre realitza un remarcable ex-

ercici de reflexió sociopolítica des
de l’art –exempt de temptacions
grandiloqüents– en un muntatge
que acull la Biblioteca de Catalu-
nya, el temple on La Perla 29 d’O-
riol Broggi executa any rere any les
seves obres mestres.

La peça, escrita per Aleix Agui-
là i dirigida per Júlia Barceló, plan-
teja un viatge per les contradic-
cions de tres individus –entre els
quals el que encarna la versàtil ac-
triu manresana Magda Puig– que
es debaten entre la transformació
del sistema des de dins o el com-
bat frontal des de l’altre costat de
la barrera. Sense perdre mai l’aire
de comèdia que oxigena l’inelu-
dible referent dramàtic de la crisi
que hi ha al darrere del text, l’es-
pectacle qüestiona aspectes tan es-
sencials de l’actitud revolucionà-
ria com el dogmatisme ideològic,
el fanatisme doctrinal i els lide-
ratges messiànics. Bolxevics té la
virtut de ser un punt de partida per
a ulteriors debats sobre la qüestió.
L’obra respira honestedat i since-
ritat en uns temps en què ser jove
i valent ja és una rebel·lió.
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JOVES REVOLUCIONARIS
PLENS DE DUBTES

L’actriu manresana Magda Puig integra el repartiment
de «Bolxevics», una obra de teatre sobre l’anhel de canvi
social que es representa a la Biblioteca de Catalunya

Toni Mata i Riu BARCELONA

TEATRE CRÍTICA


