
Ni l’espectacle inaugural del festival, a
càrrec de TaHaDi (avui) ni el concert de
cloenda, amb Astrio  (dissabte), es poden
qualificar de convencionals. El primer
amb Nacho Peres Osia
(taula), Víctor Lalauza
(didgeridú) i Ravid
G o l d s c h m i d t
(hang) propo-
sa viatjar a
sonoritats
tel·lúriques.
I Astrio pro-
met un con-
cert, on col·labo-
raran artistes que
hauran partici-
pat en el festival.
A més a més,
s’alterarà la dis-
posició de l’es-
cenari, al Lo-
cal Catalunya,

per situar, al mig, l’avinyonenc Santi Ca-
reta (guitarra, veus), Santi Serratosa (ba-
teria, percussió, veus) i Arecio Smith (te-
clats, baix sintetitzat, veus). El trio pre-

sentarà Made in China
(Chesapik, 2016), el seu

cinquè i darrer tre-
ball, un disc con-
cebut durant una
gira per aquest
país asiàtic, amb
classes de kungfu
incloses. Astrio va
presentar-lo en la
darrera edició del
Mercat de Música
Viva de Vic i a l’A-
polo, i es mante-
nen fidels a la
seva sonoritat
e l e c t r ò n i c a
amb aires psi-
codèlics.

Sonoritats tel·lúriques per obrir i
el nou treball d’Astrio per tancar

El pati central, l’aula de música, el la-
vabo, el terrat de l’Espai d’Entitats... els ra-
cons del centre cívic Can Tutó d’Avinyó
es transformaran, dissabte a la tarda, en
els escenaris del Test, el primer Festival
d’Arts Intenses, de Prop i Curta Durada,
que organitza l’Ajuntament del poble i
Testimoni Escènic, un projecte que dóna
suport a la producció i a la difusió de les
arts escèniques a través de residències i
preestrenes a la comarca. El Test, com ex-
plica el seu director artístic, Quim Moya,
vol apropar al públic les propostes
menys convencionals i de nous llen-
guatges «que es presenten a la convoca-
tòria de Testimoni Escènic però que no
solen tenir-hi cabuda». Per format, per
durada, per llenguatge. Si no compleixen
els estàndards, què s’ha de fer? Doncs
plantar un festival com el d’aquest cap de
setmana. El gros del certamen (demà a
la tarda) oferirà de manera simultània pe-
tites píndoles artístiques: música, circ, vi-
deodansa, microteatre, contes... i un es-
cenari obert com a racó d’improvisacions
(17.30 i 20 h). Passin i vegin.
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Escenaris d’Entrada

Un test ben ple
Can Tutó d’Avinyó aprofita els seus racons per convertir-se demà en un espai

escènic en l’estrena d’un certamen amb espectacles de petit format i curta durada


Festival

FÍGOLS/ROCAMORA
RIP. Rest in pis
COMÈDIA
Demà. Can Tutó: 18.30, 19.30 i
20.30 h

ANTONELLA D’ASCENZI
Emergency Exit
VIDEODANSA
Demà. Can Tutó: 17.30 i 19.30 h

EL FESTIVAL

Centre Cívic Can Tutó. Avinyó. Dies: avui, a les
20.30 h, presentació; a les 22 h, concert de TaHaDi;
dissabte, 10 a 13 h, taller de teatre amb La Guàrdia Reial.
De 17 a 20.30 h, actuacions. Local Catalunya.
Dies: dissabte, a les 23 h, concert d’Astrio. Entrades:
tot el festival, 10 euros; TaHaDi, 5 euros; Test Tarda, 8
euros; Astrio, 8 euros. Direcció artística:Quim Moya.

Test. Festival d’Arts Intenses, de Prop
i Curta Durada

IMATGE PROMOCIONAL

LA GUÀRDIA REIAL
TEATRE DE CARRER I INTERVENCIÓ
Demà. Can Tutó. De 10 a 13 h taller

TAHADI
Concert inaugural. 
Avui. Can Tutó: 22 h

ANDY THORSON
Secrets
TEATRE I CIRC
Demà. Can Tutó: 17 i 19 h

OSKAR BENAS
Viajes
MÚSICA I PROJECCIONS
Demà. Can Tutó: 18.30 i 20.30 h



Regió7

CIA ULVER
Es busca un Seat Ibiza
MICROTEATRE/THRILLER
Demà. Can Tutó: 18, 19 i 20 h

ROGER VIDAL
El transportista d’orgues
TEATRE DE TEXT
Demà. Can Tutó: 18, 19 i 20 h

CLARA GAVALDÀ
Conte del revés
CONTES/FAMILIAR
Demà. Can Tutó: 17 i 18 h

CIA. DARA
El Catalon d’una nit d’estiu
MUSICAL
Demà. Can Tutó: 18.30, 19.30 i
20.30 h

� LLOC: Teatre Esplai (l’Ametlla de
Merola).  �DIA: dissabte, a les 22 h.
� ENTRADES: 13 euros (anticipada)
i 16 euros (taquilla). El Teatre Es-
plai de l’Ametlla de Merola rep Histò-
ria, una obra de Sixto Paz Produccions
amb cares conegudes com Pau Roca
(que també n’és el director), Vicky
Luengo i Miquel Gelabert. Desenvolu-
pen un text de Jan Vilanova que vol
ser un homenatge a una forma d’en-
tendre i viure la història a partir de l’o-
bra de l’historiador i resistent antinazi
Marc Bloch, que defensava una histò-
ria més humana. REDACCIÓ

L’AMETLLA VOL
ENTENDRE LA
«HISTÒRIA»

� LLOC: Sala Gran del teatre Kur-
saal (Manresa).  �DIA: dissabte, a
les 21 h; i diumenge, a les 18 h. �
ENTRADES: 25 euros (22 i 6 euros
amb descomptes). Dansa d’a-
gost, de Brian Friel, descriu amb
tendresa i nostàlgia la vida de cinc
germanes solteres (Nora Navas,
Màrcia Cisteró, Marta Marco, Montse
Vellvehí i Clara de Ramon) que 
viuen juntes al poblet de Bally Beg.

EL KURSAAL REP
LES GERMANES DE
«DANSA D’AGOST»

IMATGE PROMOCIONAL

IMATGE PROMOCIONAL

� LLOC: Teatre de l’Aurora (Igua-
lada).  �DIA: avui i dissabte, a les
21 h; i diumenge, a les 19 h. �
ENTRADES: 15 euros (12 euros
amb descomptes). Himmelweg,
que en alemany significa «camí del
cel», és un text colpidor basat en
fets reals escrit per Juan Mayorga i
interpretat per Raimon Molins. És
una faula dels camps nazis que
serveix per parlar de l’actualitat.

L’AURORA ACULL
UNA FAULA DELS
CAMPS NAZIS


