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donen vida a tres nens bendi
ferents, “un de molt tendre,
un altre molt murri i setcièn
cies i un altre empanat però
tot cor”.
Artigau explica que el punt

de partida de l’equip, on tots
són amics, va ser mirar la in
fantesa ara que tenen 30 anys

i “tot va molt rà
pid”. Una mira
da pròpia però
quepot apel∙lar a
diverses genera
cions perquè

moltes coses no són diferents
a fa 60 anys. “Els actors can
ten, reciten, actuen i improvi
sen amb el públic”, diu Arti
gau, i assenyala que encara
que pugui semblar que no hi
ha fil conductor, hi ha múlti
ples relacions dins l’obra. A
l’inici, recorda, parlen “d’un

inventari, d’una habitació
perduda on hi ha bicis sense
frens, petons que no vam do
nar, gent que hem perdut, i
després a l’obra utilitzem co
ses d’aquest inventari”.
I també utilitzen música.

Patim, patam, patum es con
verteix en la melodia de te

mes comEl senyorRamon en
ganya a les criades o Baixant
de la font del gat. Fins i tot so
na Paraules d’amor en un an
glès macarrònic i El chacachá
del tren deMocedades. Amés
han creat “la primera sardana
escatològica i elmillor poema
de la història de Catalunya” i,
de fet, la poesia ho amara tot.
Des del títol, nascut a partir
del vers “Estos días azules y
este sol de la infancia” de
Machado, que dóna, diu Arti
gau, “el to de l’espectacle”.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a veritable pàtria de
l’home és la infante
sa, deia el poeta Ril
ke, i és poc probable

que s’equivoqués. I sobre la
infantesa, amb inevitable

nostàlgia, però
també amb hu
mor i crítica, par
la Aquellos días
azules, una obra
de Marc Artigau
que va aconseguir un gran
èxit a la seva estrena i ara tor
na fins divendres a l’intimista
Círcol Maldà. Un cabaret de
25 números ambmolta músi
ca, una mica de ball i no po
ques històries protagonitza
da per Robert González, Jor
di Llovet i Joan Solé que

CÍRCOL MALDÀ
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Barcelona ciutat

Centenari del genocidi armeni. Acte
central amb un discurs d’apertura a
càrrec d’ArmenGabriel Sirouyan, una
taula rodona amb Joan B. Culla, Lli-
bert Ferri, Maria Ohannesian i Ma-
nuel Forcano. En acabar hi haurà un
concert de música clàssica armènia.
Centre cultural El Born. Pl. Comercial, 12
(18.30 hores).

Cosesquenopodremevitar.Presenta-
ció d’aquest llibre de Verònica
Sánchez Orpella.
FNAC L’Illa. Diagonal, 557 (19 hores).

SenseCaducitat.Presentació d’aquest
llibre de Perich, amb Jaume Cap-
devila (KAP) i Raquel Perich. A més,
s’inaugura una exposició de dibuixos
i serigrafies.
Llibreria Jaimes. València, 318 (19 h).

Eva.Presentació d’aquest llibre de Ja-
vier Osorio.
Sala Àmbit Cultural El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel (19 hores).

Finances sense fronteres: el gran casi-
no mundial. Conferència - debat so-
bre globalització a càrrec de Joan Tu-
gores, Carlos Sánchez Mato i Sergi
Cutillas. Organitza ATTAC Acordem.
Centre cívic La Sedeta. Sicília, 321 (19
hores).

The special need. Projecció d’aquest
documental on s’explica la història
de tres amics, una furgoneta i un viat-
ge irrepetible.
Biblioteca Agustí Centelles. Comte d’Ur
gell, 145 (19 hores).

Dret per a no juristes. La Biblioteca del
Col·legi d’Advocats de Barcelona ini-
cia un cicle de conferències per donar
a conèixer de formaplanera aspectes
jurídics. La conferència inaugural ani-
rà a càrrec de l’advocat Màrius Miró i
versarà sobre Què és el dret?.
Il∙lustre Col∙legi d’Advocats. Mallorca
283 (19 hores).

Diàleg i convivència entregeneracions.
Taula rodona amb l’expolític Joan Ri-
gol, el filòsof Francesc Torralba i la
politòloga Alba Lorente.
Palau Macaya. Passeig de Sant Joan,
108 (19 hores).

Infraestructura urbana i turisme. Din-
tre del cicle Barcelona supermodel:
arquitectura i turisme, conferència a
càrrec de Pere Buil, arquitecte, Anto-
nio Pizza, historiador, Lluís Rabell,
president de la FAVB, i Maria Rubert
de Ventós, arquitecta i urbanista.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Development by Design. L’última ses-
sió d’aquest cicle es titula Bottom up
Urbanization, i hi dialoguen l’arqui-
tecte guatemalenc Teddy Cruz, pro-
fessor d’urbanisme a la Universitat
de California. i Fredy Massad, profes-
sor de l’ESARQ. La investigació de
Cruz s’ha centrat en les particularitats
de l’urbanisme i l’arquitectura de la
frontera entreMèxic i els Estats Units.
Roca Barcelona Gallery. Joan Güell, 211
213 (19 hores).

Walking the city. Barcelona as an ur-
ban experience. Presentació d’a-
quest llibre col·lectiu a càrrec d’Oriol
Bohigas, Itziar González, Lluís Perma-
nyer i Anna Ramos.
CCCB. Montalegre, 5 (19.30 hores).

Mirades. Cinema documental. Projec-
ció del documental Món petit, de
Marcel Barrena (Espanya, 2012, 83
min. VOC). Gratuït.
Casa Elizalde. València, 302 (19.30 h).

Los velos del tiempo. Presentació
d’aquesta novel·la de l’escriptor me-
xicà Ángel Cervantes Fuentes. Es trac-
ta d’una novel·la curta d’inspiració
autobiogràfica.
La BiblioMusiCineteca. Vila Vilà, 76, bai
xos (20 hores).

Para ser sincero. Espectacle per a
adults a càrrec de José Campanari.
La Casa dels Contes. Ramón y Cajal, 35
(20.30 hores). 10 euros.

Modales. Dintre del cicle Espectapes,
es representa aquesta obra a càrrec
de Bernat Cot, Víctor Gómez i Oriol
Burés. 22 euros.
Biblioteca de El Principal de l’Eixample.
Provença, 286 (20.30 hores).

La Copla. Concert de cançó espanyola
a càrrec de la soprano i poeta Pilar
Rodríguez acompanyada al piano per
Luis Avendaño. Entrada lliure.
Cripta de la Sagrada Família (21 hores).

!Un cabaret de la infantesa. Amb 25 números, molta música, una
mica de ball i moltes històries explicades amb inevitable nostàlgia
però també amb humor i crítica. Es tracta d’‘Aquellos días azules’,
una obra escrita i dirigida per Marc Artigau que torna al Círcol Maldà
protagonitzada per Robert González, Jordi Llovet i Joan Solé.

‘AQUELLOS DÍAS AZULES’
Círcol Maldà

C/ Pi, 5, esc. dreta. Barcelona
Fins al 24 d’abril

www.circolmalda.cat
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