
PEP POBLET I NITO
FIGUERAS
Diumenge, a les 18 h. El Local
Catalunya acull diumenge l’es-
pectacle Versió original, dels mú-
sics Pep Poblet (saxo) i Nito Fi-
gueras (piano). Versió original es
va estrenar al teatre Atlàntida de
Vic i és el segon enregistrament
dels dos músics, on recullen les
seves versions en un repertori
que inclou des de Serrat fins a
Bob Marley. Avinyó (Local Cata-
lunya). Entrades: 6 euros.

PEYU
Avui, a les 21.30 h. Planeta i
Neptú és el segon espectacle
que Peyu, actor, humorista i guio-
nista, porta al Kursaal, ara, però, a
la Sala Gran. El presentarà avui.
Després de l’èxit de Jo tinc un
amic que..., Peyu s'atreveix amb
una dosi més de surrealisme per
donar altra vegada un tomb al
format convencional de monòleg
d'stand-up comedy. Manresa
(teatre Kursaal). Entrades: de
12 a 15 euros.

FURAFOLK
Dissabte, a les 23.30 h. La
quarta edició del Festival de Mú-
sica Tradicional de Solsona enge-
ga dissabte amb la celebració de
la castanyada i el concert de Ta-
verners, grup mallorquí que fusio-
na la música tradicional de ses
Illes amb sons moderns. Furafolk
continuarà dissabte 14 de no-
vembre amb un taller d’acordió
diatònic (a càrrec de Pol Aume-
des) i un concert de Batak. Solso-
na (Casal Popular La Fura). Gra-
tuït.

ITALO BOGGIO QUARTET
Diumenge, a les 19.00 h. La
Berguedana de Jazz ha programat
per a diumenge un concert d’Italo
Boggio Quartet, format per Da-
niel Pérez, guitarra; Albert Bover,
piano; Masa Kamaguchi, contra-
baix i Italo Boggio, bateria. És el
nou projecte del compositor i ba-
teria uruguaià, que s’endinsa en
una música mestissa per eixam-
plar les fronteres del jazz. Amb
melodies i ritmes de la tradició
popular argentina i uruguaiana
amb conceptes de jazz contem-
porani. Casserres. Tocant a Gi-
ronella (La Font del Balç). Re-
serves per quedar-se a sopar,
al telèfon 93 825 00 34.
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Escenarisd’Entrada

Quan va morir, l’últim vers que es
va trobar a la butxaca d’Antonio
Machado deia així: «Estos días azu-
les y este sol de la infancia».  Un vers
que Marc Artigau (Barcelona, 1984)
ha rememorat a Aquellos días azu-
les, una obra molt aplaudida per crí-
tica i públic que es capbussa en la
infantesa i que es va estrenar la pri-
mavera passada en coproducció
amb el Círcol Maldà, on tornaran a
l’abril. Qui no havia estudiat Mac-
hado?

La infantesa d’Artigau pren com
a punt de partida els anys vuitan-
ta però, en realitat, explica l’autor i
director, Aquellos días azules (re-
presentada en català) respira «la in-
fantesa de moltes generacions. Hi
ha uns llocs comuns com els es-
tius, que tenen un valor diferent, els
avis joves, el primer petó, la bici-
cleta...». Del Mazinger Z a la Nan-
cy. Dels genolls pelats al vers de Na-
dal dalt de la cadira. Definida com
un cabaret perquè l’estructuren 25
escenes on es canta i es recita... el
muntatge és, senzillament, «una
obra de teatre» amb humor, a vol-
tes dur («escenes que ara qualifi-
caríem de bulling»)  que no mitifi-
ca la infantesa sinó que l’evoca a tra-
vés de records.

La idea de crear aquest muntat-
ge, subratlla Artigau, va créixer «a
poc a poc, amb la intenció d’expli-
car amb plena consciència com

passa el temps». Explica l’autor
que els actors, Robert González, Jor-
di Llovet i Joan Solé, perceben en les
exclamacions i mirades del  públic
«com la memòria dels especta-
dors va trobant aquests llocs co-
muns». La poesia  (Artigau n’escriu)
té molt pes en una obra que  inclou
referents literaris i populars com
Joan Alcover, Josep Maria de Sa-
garra, Massagran, Astèrix... Tot pas-
sat pel sedàs de l’autor. Es podrà es-
coltar una peculiar cançó d’El Pa-
tufet i «la primera sardana escato-
lògica de la història de Catalunya».
Està de moda la infantesa? Artigau
estava a punt d’estrenar el muntatge
quan li van parlar del fenomen Yo
fui a EGB, nascut a la xarxa i tras-
passat al paper. Per al dramaturg, a
la infantesa d’aquestes generacions
la unia «jugar al carrer o no tenir
mòbil...»; ara «ha canviat el para-
digma, la nostra infantesa i l’actu-
al ja no s’assemblen gens». Aquest
punt de «nostàlgia» perduda seria
el que fa connectar amb el públic.
Això i «els actors. Són amics, i la
complicitat es trasllada a la platea». 

SUSANA PAZ | MANRESA

Quan portàvem els genolls pelats
Marc Artigau parla de la infantesa dels 80 a «Aquellos días azules», que es pot veure a Igualada

Teatre

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre de l’Aurora. IgualadaDia: avui
i dissabte, 21 h; diumenge, 19 h.
Dramatúrgia i direcció: Marc Artigau.
Intèrprets: Robert González, Jordi Llovet i
Joan Sole Entrades: de 12 a 15 euros.
www.teatreaurora.cat

«Aquellos días azules»

IMATGE PROMOCIONAL

Els tres intèrprets de l’aplaudida «Aquellos días azules»

IMATGE PROMOCIONAL

A partir d’una enquesta re-
alitzada entre els seus es-

pectadors, el Teatre de l’Aurora ha
decidit adaptar-se a les necessitats
del públic. Així, les funcions de di-
vendres i dissabte es faran a les 21
h (fins ara l’horari era les 22 h) i les
de diumenge es mantindran a les
19 h. Divendres hi haurà una tertú-
lia amb la companyia en finalitzar
l’espectacle.   
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Nous horaris per
adaptar-se al públic

EL PONT DE VILOMARA
Centre Cívic

GRAN BALL DE CASTANYADA
Dissabte, 1 de novembre, a les 22.30 h

Amb l'actuació dels músics:

DUET ECLIPSE
JOAN VILANDENY
OSTRES OSTRES
JORDI BRUCH

Bon ambient ...
Bona música ...
T'ho perdràs?

€7,5
Coca i 

llonganissa 
per a tothom


