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Dani Mateo tanca el gener a La Sala, que
avui acull la peculiar María ‘La Vikinga’

Avui, l’humor femení però enèr-
gic de María ‘La Vikinga’ aterrarà
a La Sala d’Igualada, al Comedy
Club de les 12. Aquesta monolo-
guista de sobrenom nòrdic suc-
ceeix el monologuista i xòuman
Dani Mateo.

Aquest va visitar el darrer diven-
dres de gener a la nit La Sala d’I-
gualada, per oferir un espectacle
original, enginyós i divertit. L’antic
teatre igualadí va omplir-se de
gom a gom per veure aquest perio-
dista i actor català que va fer riure
des del principi fins al final el pú-
blic assistent durant la vetlla-
da.«La majoria de la gent comença
els espectacles donant les gràcies a
algú, jo en canvi començo l’especta-
cle demanant perdó per la meva veu.
I us preguntareu per què tinc aques-
ta veu tan greu: doncs perquè de pe-
tit em va alletar el meu pare en
comptes de la meva mare». Amb
aquesta afirmació Dani Mateo va
començar el seu espectacle, que va
allargar-se durant més d’una hora.
El monologuista convidat va fer
especial atenció a les persones que
ell anomena «moderns». I és clar,
els moderns no poden tenir una
mascota típica i corrent com un
gos, «ells tenen com a mascota una

boa constrictor». Un altre dels te-
mes que va tractar Dani Mateo és
el clàssic bloc de les parelles. Se-
gons el convidat, «les parelles s’han
de mantenir perquè l’alternativa a
la parella és molt dolenta». Mateo
també va explicar la seva teoria so-
bre les noves formes de lligar, i és
que ara ja no es porta el fet de sor-
tir de festa i acostar-se a una noia

per intentar lligar amb ella, sinó
que ara el mètode estrella és el Fa-
cebook. Dani Mateo també va ex-
plicar records de la seva infantesa
com les vacances que cada estiu
passava a Santa Pola, on «havíem
d’anar a la platja sí o sí». «El meu
pare em feia anar a la platja des de
les 5 de la matinada fins a l’hora de
dinar» i en Dani per no avorrir-se

construïa castells de sorra i «aca-
bava urbanitzant el litoral des de
Santa Pola fins a Cadaqués». . Dani
Mateo, una cèlebre cara televisiva,
va aconseguir mantenir l’atenció
del públic durant tot l’espectacle,
ja que els seus monòlegs es carac-
teritzen per la utilització d’un estil
ràpid i picat que capta l’atenció de
l’espectador ràpidament.

La Biblioteca

de Piera fa una

mirada a «Llibres

prohibits»

L’Obra Social Caixa Sabadell
i el Servei de Biblioteques de
la Diputació de Barcelona han
coproduït la mostra Llibres
prohibits, que passarà per la
Biblioteca de Piera del 10 de
febrer al 3 de març amb una or-
ganització compartida amb
aquest equipament.

La mostra recupera per al pú-
blic d’avui la producció edito-
rial revolucionària del primer
terç del segle XX a l’estat espa-
nyol gràcies a la recopilació
d’una vuitantena de llibres i
cobertes que n’ha fet el disse-
nyador gràfic i col·leccionista
Sergi Freixes, que s’ha ocupat
del comissariat juntament amb
Jordi Garriga. L’exposició es
podrà visitar els dilluns, els di-
marts, els dimecres i els diven-
dres de quatre de la tarda a 2/4
de nou; i també els dijous i al
matí, de deu a dues i de quatre
de la tarda a 2/4 de nou, i els
dissabtes de deu a dues. 

Punt de partida, Primo
de Rivera

La prohibició de llibres va ser
un fenomen editorial que va
néixer de la censura implanta-
da pel general Primo de Rivera
a finals dels anys 20 i que es va
estendre fins a la meitat dels
30. El dictador estava molt pre-
ocupat per la gran penetració
del que considerava idees peri-
lloses en àmplies capes popu-
lars del país i va decidir impo-
sar una censura fèrria en totes
les publicacions periòdiques.  

En canvi, no es va preocupar
dels llibres que passaven de les
200 pàgines, tal vegada perquè
suposava que, per raó del seu
preu i per l’elevat analfabetis-
me del país, les classes popu-
lars no accedirien a publica-
cions de major envergadura,
cosa que no va ser exactament
tal com esperava. Amb tot, des
de l’última etapa del regnat
d’Alfons XIII fins a l’esclat de
la guerra civil, l’estat espanyol
va conèixer un gran augment
de la producció i consum de lli-
bres, amb l’edició de fullets i
llibres que va passar de 2.000
el 1928 als gairebé 4.000 el
1933. Davant la censura crei-
xent sobre les revistes, els em-
presaris del sector van decidir
crear noves editorials revolu-
cionàries, d’orientació clara-
ment prosoviètica.

La primera va ser Ediciones
Oriente, i la van seguir Edito-
rial Cenit, Ediciones Hoy, Edi-
ciones Ulises, Dédalo, CIAP,
entre d’altres. Eren edicions no
tan sols compromeses amb la
revolució social sinó també
amb les avantguardes del dis-
seny gràfic. A més de publicar
novel·les d’autors com Beni-
gno Bejarano, Georges Eck-
mo, Concha Espina o Robert
Bouart.
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Dani Mateo, conegut pel seu paper a «Sé lo que hicisteis...» i a «La familia Mata», va ser a La Sala
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La companyia del Príncep Totilau encanta a
l’Ateneu amb un Shakespeare per a tothom 

La companyia del Príncep Toti-
lau va assumir el repte de posar
en escena, diumenge a la tarda a
l’Ateneu igualadí, l’obra teatral
«La Tempesta», la darrera peça
del dramaturg anglès William
Shakespeare.

La companyia tousenca, dirigi-
da per Marc Hervàs, va escenifi-
car l’obra shakesperiana basada
en la traducció de Miquel Desclot
i adaptada per a tots els públics.
«La Tempesta» narra la història
de Pròsper, l’antic duc de Milà,
que fa uns anys va ser desterrat
pel seu germà Antonio amb l’aju-
da d’Alonso (el rei de Nàpols) a
una illa deserta del Mar Mediter-
rani amb la seva bella filla Miran-
da. Pròsper, mitjançant la seva sa-
viesa i màgia, fa naufragar el vai-
xell on viatja el rei de Nàpols amb
el seu seguici i tots els tripulants
van a parar a diferents bandes de
l’illa desconeguda.

Concebuda com una obra de ti-
telles, els actors de la companyia:
Clara Dalmau, Anna Ros i An-
dreu Sans, anaven donant vida a
diferents personatges a través de
la modulació de la veu, la dansa i
la interpretació. «La Tempesta»,

abans que res,  és una història ten-
dra, màgica, amb tocs d’humor i
aventures que va agradar i va
commoure tant a petits com a
grans. La posada en escena es ba-
sava en una taula articulada plena
de llibres on els actors anaven es-
crivint part de la història i la mo-

vien en funció de l’escena. Els di-
versos titelles que donaven vida a
l’obra estaven cuidats fins al més
mínim detall. 

«La Tempesta» planteja el dub-
te moral de Pròsper: Ha de casti-
gar els seus enemics, als que el van
desterrar de la seva terra, o bé ha

d’allargar-los la mà i perdonar-los
sense rancúnia? Així doncs, a
banda del valor literari de l’obra,
«La Tempesta» també té un gran
interès pel debat de valors i ètica
que deixa obert: la capacitat de
perdonar que tenen els éssers hu-
mans. 
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El grup teatral tousenc va convèncer amb una versió de «La tempesta» basant-se en titelles
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