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Dani Pérez torna a Igualada amb un espectacle
divertit i ple de pinzellades autobiogràfiques 

El monologuista i actor còmic
Dani Pérez va ser l’encarregat
d’escampar rialles per La Sala
d’Igualada, divendres a la nit,
amb un espectacle divertit, irònic
i ple de gags enginyosos. L’antic
teatre igualadí va omplir-se per
veure l’actuació de l’humorista de
Premià de Mar, que ja havia tre-
pitjat Igualada en dues ocasions
anteriors. 

Els temes que va tractar Pérez
van ser variats: des dels records
d’infantesa a la comunitat de ve-
ïns, passant per les mítiques nada-
les que segons l’humorista «són
com armes de destrucció massiva»,
fins als avantatges que aporta el
Carnet Jove. Les actuacions de
Dani Pérez, a banda de l’enginy
del text, destaquen per la inter-
pretació que aporta l’humorista. I
és que els gestos, mirades i imita-
cions que fa l’actor dalt de l’esce-
nari van deixar amb la boca ober-
ta al públic assistent. 

Pérez va recordar moments mí-
tics de la seva infantesa com quan
«jugàvem amb les nenes de la clas-
se a arrencar cebes», i també les
pel·lícules de Walt Dysney com la

Mary Poppins, que segons Pérez
«sembla que tots els personatges
s’hagin pres un ‘tripi’». L’humoris-
ta va fer riure el públic de La Sala
amb la història de la por que pas-
sava de petit quan havia de llan-
çar-se per un tobogan, i és que

«quan ets petit el veus gegant i els
pares et pressionen perquè t’hi ti-
ris». Pérez també va ironitzar so-
bre la protecció que es té ara amb
els infants comparat amb fa uns
anys i els nous mètodes que s’uti-
litzen com ara «enviar els nens al

racó de pensar». 
Els temes que va tractar Dani

Pérez són simples i corrents, cosa
que juga al seu favor ja que tots
alguna vegada hem patit o viscut
en pròpia pell alguna de les anèc-
dotes que explicava l’actor. 
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Dani Pérez va connectar amb el públic de La Sala amb un espectacle divertit i irònic

MAR MARTÍ
Igualada

Els Premis Bou 2009 agraeixen la
tasca dels montbuiencs més solidaris

L’onzena edició dels Premis
Bou, celebrats ahir a la tarda, van
voler reconèixer, un any més, la
tasca feta pels montbuiencs que,
de forma desinteressada, han dei-
xat emprenta al municipi. Engua-
ny, però, es va voler incidir en
aquelles associacions que realit-
zen tasques solidàries.

En el marc de la Festa Major
d’Hivern, els Premis Bou d’en-

guany van tornar a presentar les
seves apostes en 4 candidatures
diferents. En candidatura indivi-
dual, el premi va recaure en una
de les personalitats més conegu-
des de Montbui per la seva influ-
ència religiosa i social: el mossèn
Josep M. Pujol. Per la seva banda,
l’entitat premiada va ser Montbui
Solidari pels projectes d’ajut i per
mostrar la realitat dels campa-
ments sahrauís.

L’activitat més votada va ser per
la recuperació de la cultura popu-
lar en el 25è aniversari del Drac i
Diables de la vila. Per la seva ban-
da, l’Unió Excursionista de l’Ano-
ia va rebre el premi comarcal. 

Els premis, però, també van vo-
ler fer una menció pòstuma a Ma-
nuel Mangut per la seva implica-
ció amb el Casal de la Gent Gran
de Montbui. Els premis van ser
amenitzats per la Coral Xalest.
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Dani Pérez
connecta amb
els igualadins 

Qui va anar a veure l’es-
pectacle «Los ángeles no
tienen hélices», de Dani Pé-
rez, l’estiu passat a Iguala-
da, segurament va tenir al-
gun flaixback divendres a
La Sala. I és que l’humoris-
ta va oferir un espectacle on
hi apareixien alguns gags i
anècdotes del seu darrer
muntatge. «Los ángeles no
tienen hélices» posava en
escena la seva autobiografia
d’una manera punxant, car-
regada d’ironia i d’humor.
Les aventures dels pares no-
vells a l’hora de banyar els
nadons, l’escenificació d’un
dia a l’agitada Barcelona i la
treballada lletra de les na-
dales són alguns dels gags
que podien veure’s a l’es-
pectacle. En la seva visita
per la Festa Major d’Iguala-
da, Pérez va fer ple els qua-
tre dies que va actuar al Tea-
tre de l’Aurora. Divendres,
Dani Pérez va tornar a de-
mostrar que el seu humor
connecta amb el públic
igualadí. 

LA TORNA

Èxit en la Marató de Sang de Montbui
El Banc de Sang i Teixits va fer la seva parada a Montbui on va asso-

lir unes xifres de participació molt similars a les dels altres anys. En to-
tal i a falta de xifres oficials, s’estima que unes 235 persones van pasa-
sar-se a donar sang a la instal·lació ubicada al C.C. La Vínicola.
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