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La sala La Planeta reposa
avui i demà (21 h) l’espec-
tacle Dies de vi i roses, de
J.P. Miller, en versió
d’Owen McCafferty (Bel-
fast, 1961), que va supo-
sar el debut en la direcció

de Lluís Burset i que es va
estrenar en la darrera edi-
ció del festival Temporada
Alta. Dies de vi i roses, pro-
tagonitzada per Sílvia Es-
cuder i Xavier Ripoll, que
farà estada durant tot el
mes de setembre al Teatre
del Raval de Barcelona,
conserva l’estructura dra-
màtica del guió de la famo-
sa pel·lícula dirigida per
Blake Edwards, que ha es-
devingut un clàssic. Els
protagonistes també són

una parella amb proble-
mes amb l’alcohol, però
l’acció se situa a Belfast i
Londres, en els anys 60.
Donald i Mona coincidei-
xen a l’aeroport de Belfast
i tots dos fugen, per mo-
tius diferents, cap a Lon-
dres. La parella s’enamo-
ra, però cauen en l’addic-
ció a l’alcohol i s’endinsen
en una espiral d’autodes-
trucció, de la qual només
els pot treure l’amor que
senten l’un per l’altre. ■

Reposen ‘Dies de vi i roses’
Estrenat a
Temporada Alta, La
Planeta la programa
avui i demà (21 h)

Dani Chicano
GIRONA

Xavi Ripoll i Sílvia Escuder,
en una escena ■ EL PUNT

“No he volgut muntar un
concert d’aniversari, però
sí que he volgut aprofitar
la celebració d’un número
molt rodó per fer un con-
cert que esdevindrà un
punt d’inflexió de la meva
vida i carrera. Un verda-
der punt i seguit!” Amb
aquestes paraules, el mú-
sic Nito Figueras defineix
el concert que oferirà avui
a La Mirona de Salt
(22.30 h; 10 euros), que
més enllà de coincidir amb
l’any del seu cinquantè
aniversari vol ser un reci-
tal que ha de marcar un
abans i un després.

Però abans de parlar de
futur, el músic saltenc no
es vol perdre l’oportunitat
per celebrar una gran fes-
ta amb els amics i profes-
sionals que l’han acompa-
nyat al llarg dels 35 anys
com a professional en el
món de la música. Per ai-
xò, sota el títol de Nito
50... Music & Friends, es
farà acompanyar per col-
legues amb els quals ha
treballat –sobretot en els
darrers anys– per fer un
repàs “parcial” –especifi-
ca– de la seva carrera. Dels
confirmats, destaquen les
actuacions de Pep Poblet,
Michel Clavero, Lluís Cos-

ta, Susanna del Saz, Neus
Mar, Sandra Fern, Alícia
Calzada, Montserrat Cris-
tau, Nan Mercader, Rafel
Rostey i Pedrito Martínez.

Sobre quines cançons
sonaran, Nito Figueras
avança que moltes dels
seus tres discos, però tam-
bé d’altres que ha produït
o tocat juntament amb els
esmentats músics. Una
festa de fusió en què es to-
caran diversos gèneres,

des del pop, el rock, jazz,
soul i blues i què no hi fal-
tarà, evidentment com
anuncia l’artista, El millor
ha d’arribar.

“La cançó –diu– sem-
pre m’ha agradat i la toco
sovint, però aquest cop
vull que marqui el meu ca-
mí en el qual aprofundiré
per altres camps i estils.” I
és que, com bé reconeix:
“Sóc tal com sóc!” I per
molts anys! ■

Nito Figueras celebra aniversari, però sobretot 35 anys
com a músic, amb un concert avui a La Mirona de Salt

Un concert de
punt i seguit
Jordi Camps i Linnell
SALT

Nito Figueras (a la dreta), quan gravava a l’estudi el seu darrer treball ■ LLUÍS SERRAT

A ‘Nito 50. Music
& Friends’ no hi
faltaran a la cita
molts dels
músics que l’han
acompanyat en
la seva carrera


