
� LLOC: Teatre de l’Aurora. C. de l’Auro-
ra, 80 (pl. de Cal Font). Igualada. �DIA:
avui i dissabte, a les 22 h; diumenge, a
les 19 h. � ENTRADES:15 euros. Con-
sulteu descomptes a la web www.tea-
treaurora.cat. L’espectacle Manyac,
manyac, que interpreta l’exjoglar Pep
Vila, adapta la peça francesa Enfantilla-
ges, de Raymond Cousse. El protagonista
és un nen en el cos d’un home que recor-
da les descobertes de la infantesa. Un
text àcid ambientat en un petit poble de
la Catalunya dels anys seixanta que re-
passa les institucions que formen part
del despertar de les persones. REDACCIÓ

PEP VILA MIRA EL MÓN
AMB ACIDESA AL
TEATRE DE L’AURORA

� LLOC: Sala Sindicat. c. Ponent, s/n. Balsareny. �DIA: diumenge, a les 17.30 h.
� ENTRADES:7 euros (5 euros per als socis). Venda anticipada a Calçats Clàssic.
Per a nens i nenes de 3 a 8 anys. La Companyia del Príncep Totilau, de Sant Martí
de Tous (Anoia), presenta l’espectacle Cavallet de cartró aquest diumenge a Balsareny
en el marc del cicle d’espectacles Tempo adreçat al públic familiar. El muntatge pre-
senta una actriu que viatja a la seva infantesa a través dels titelles i el record del plaer
que li va proporcionar la descoberta de la poesia. D’aquesta manera, va començar a co-
nèixer les sensacions del món que l’envoltava. REDACCIÓ

TORNA EL TEMPO A BALSARENY
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� LLOC: Hostal del Camp. Sallent.
�DIA: avui, a les 22.30 h. � ENTRA-
DA: 10 euros (7 euros si es reserva
sopar al 93 837 08 77. La cantant
Moné actuarà avui en el cicle Nits de
l’Hostal, en un concert que presenta-
rà el periodista Xavier Solà. L’artista
interpretarà temes propis i versionarà
algunes peces de caràcter amorós,
coincidint amb Sant Valentí. REDACCIÓ

MONÉ CANTA
AQUESTA NIT A
L’HOSTAL DEL CAMP
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Un dels actors més reconeguts
del país torna al Kursaal amb un es-
pectacle que fa més de dos anys
que mereix elogis arreu on passa.
30/40 Livingstone, on l’intèrpret vi-
lanoví comparteix projecte i esce-
nari amb Jorge Picó, es podrà veu-
re demà a la nit al teatre manresà
en una de les funcions de la pro-
gramació dels EntreTocs.

Els protagonistes de l’aclamada
Non Solum renoven en aquest es-
pectacle el seu tàndem reeixit.
30/40 Livingstone és una comèdia
carregada amb la reflexió punyent
sobre la condició humana. En el
muntatge, López és un de tants ho-
mes del nostre temps que xerra
molt i se sent profundament insa-
tisfet. Un fill de la contemporane-
ïtat desarrelat i necessitat d’unes
quantes respostes. Armat amb la
incertesa, se’n va a la recerca de les
grans aventures que el seu dia a dia
no li permet experimentar. En el
seu destí, però, es creua amb un
animal que, paradoxalment, es
revelarà com un mirall on hi veu-
rà reflectits molts aspectes de la
seva essència humana.

30/40 Livingston es va estrenar

l’1 de desembre del 2011 al Teatre
de Salt en el Festival Temporada
Alta de Girona/Salt, i des d’ales-
hores ha estat voltant arreu del país
i a l’estranger. L’obra «és un espec-
tacle d’humor, tennis i antropolo-
gia» explica Jorge Picó en el text de
presentació.

L’actor continua explicant que la
peça «és un elogi de la dialèctica
entre el gest i la paraula. Sergi Ló-
pez aporta la dicció i la contradic-
ció, encarna els esdeveniments i les

situacions de l’obra, els dóna res-
posta amb la paraula o actuant en
el silenci i Jorge Picó omple l’espai
amb impressions corporals, re-
cords mímics, gestos i moviments.
Aquest treball des de dos plans di-

ferents produeix un desequilibri in-
teressant. Ens movem entre la crò-
nica i el relat de la trobada fascinant
entre un animal  –que reuneix les
qualitats veritables i imaginàries de
l’ésser humà– i un home que s’in-
terroga sobre el seu comporta-
ment».

Sergi López és un dels actors
més reconeguts de l’escena cata-
lana, amb una llarga trajectòria tant
en el camp del teatre com en el ci-
nema. Alternant els dos registres

s’ha fet un nom que beneficia l’in-
terès pels espectacles escènics. Al
costat de Jorge Picó, aquesta ex-
pectativa es veu recompensada
amb escreix i els espectadors del
Kursaal tenen aquest cap de set-
mana una nova oportunitat de
comprovar el talent d’una de les
parelles que millor exerciten l’hu-
mor lúcid.
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Humans no tan diferents dels animals
El Kursaal programa per a aquest dissabte la comèdia «30/40 Livingstone» amb els actors Sergi López i Jorge Picó

L’ESPECTACLE

Teatre Kursaal. Pg. Pere III, 35. Manresa. 
Dia: dissabte, a les 21 h. Entrades: 20 eu-
ros; 18 euros amb el carnet del Galliner, majors
de 65 anys i menors de 25. Venda a taquilles,
www.kursaal.cat i 93 872 36 36. Direcció i
interpretació: Sergi López i Jorge Picó.

30/40 Livingstone

Teatre

El cap de setmana del teatre
Kursaal s’enceta avui, diven-

dres (21 h), amb el concert del
grup Gospel Messengers, segons
classificats en el concurs televisiu
Oh Happy Day. Dirigit pel manresà
Ramon Escalé, té a les seves files
dos cantants de la capital del Ba-
ges, David Repullés i Laia Badre-
nas. El cor oferirà alguns dels te-
mes clàssics del gènere gospel en
l’espectacle que porta per títol The
new generations. Les entrades te-
nen un preu de 15 euros. Diumen-
ge (18 h) serà el torn del públic in-
fantil amb l’espectacle musical Jan
& júlia: benvinguda, nanny! (entra-
des a 12 i 10 euros), dirigit per Síl-
via Sanfeliu. Els personatges inter-
pretats per Sílvia Blavia, Albert
Ruiz i Danielle Balfour Jones són
dos nens i una nova cangur angle-
sa que intenten entendre’s en la
llengua de la institutriu.
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Gospel i infantil per
al cap de setmana
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L’argument del muntatge
presenta un home que se sent
insatisfet i se’n va a la recerca
de grans aventures

Jorge Picó, amb les banyes d’un animal, i Sergi López, en un passatge de l’obra
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