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CULTURES 

AVUI ALS ESCENARIS

Aquellos días azules, del jove
dramaturg Marc Artigau (Barce-
lona, 1984), es va estrenar la pri-
mavera passada en coproducció
amb el Círcol Maldà. Una obra
molt aplaudida per públic i críti-
ca, que la tardor passada ja es va
poder veure al Teatre de l’Aurora
d’Igualada, que avui arriba a la
Sala Petita del Kursaal i que tor-
narà a fer temporada al Círcol
Maldà a l’abril. L’últim vers que es

va trobar a la butxaca d’Antonio
Machado és el culpable d’un títol
que vol evocar aquells llocs co-
muns de la infantesa de diferents
generacions, com serien els esti-
us, el primer petó o la bicicleta. 

Amb estructura de cabaret, el
muntatge s’uneix a través de 25 es-
cenes on Robert González, Jordi
Llovet i Joan Solé canten i reciten
(qui no recorda el poema de Na-
dal dalt de la cadira?) per fer avan-
çar una obra de teatre amb humor
(a voltes tendre, a voltes dur) que
dibuixa mil i un records d’una
infància que no vol mitificat. La
poesia té molt de pes a través de
referents literaris i populars com
Joan Alcover, Josep Maria de Sa-
garra, Massagran, Astèrix... 

I per cert, el vers de Machado
deia així: «Estos días azules y este
sol de la infancia». 
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«Aquellos días azules»,
o els llocs comuns que
evoquen la infantesa

L’ESPECTACLE

 TÍTOL: «Aquellos días azules»
 DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ: Marc Artigau.
 INTÈRPRETS: Robert González, Jordi
Llovet i Joan Solé. LLOC:Sala Petita
del Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa.  DIA I HORA: avui, a les 21 h.
 PREU: de 15 a 18 h euros. Venda a
taquilles i per internet
(www.kursaal.cat)

Marc Artigau signa aquesta obra que avui es pot veure a Manresa

IMATGE PROMOCIONAL

Nico Roig (Os Meus Shorts)
portarà aquesta nit al Voilà! de
Manresa les cançons que for-
men part del seu segon disc
com a cantautor Les Dones Ma-
cabres (Amniòtic Records, 2013),
un treball amb lletres més irò-
niques que va incorporar el so
característic dels Cristalls Ba-
schet, tocats per Martí Ruiz i
Jordi Casadevall, i que va tenir la
col·laboració de Laurent Blon-
diau a la trompeta, Raül Fer-
nandez Refreea les guitarres i te-
clats i Pau Vallvé a la bateria. 
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Nico Roig
mostra el seu
segon treball
EL CONCERT

 INTÈRPRET: Nico Roig.  LLOC: Cafè-
teatre Voilà!. Cós, 74. Manresa. 
 DIA I HORA: avui, a les 22 h. 
 PREU: 8 euros. Venda a taquilles.
Per reservar taula: voila@voila.cat

La sala gòtica de l’hospital de
Sant Andreu de Manresa acollirà
avui dins el cicle Espai Ànima, una
proposta musicopoètica a càrrec
del flautista Albert G. Galbany, es-
pecialitzat en música clàssica de
l’Índia, i la terapeuta Anna Fer-
nández, d’Annamasté. A partir
d’un recull de textos i poesia es do-
narà peu a la música i a la veu del
bansuri. El preu del concert el
posa cadascú després d’escoltar la
proposta i sol ser, generalment,
d’entre 5 i 10 euros.
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Agustí Villaronga es va estrenar
en la direcció teatral en el darrer
Grec amb El Testamento de María,
un text de l’irlandès Colm Tóibín
que ara porta al Teatre Lliure (des
d’avui i fins al 22 de març). Blanca
Portillo protagonitza «una dona de
carn i ossos, que té la seva pròpia
versió de la història». Maria és
una camperola a qui han pres l’ú-
nic fill per una decisió divina que
no comprèn. El text ofereix un
monòleg teatral amb una Maria
pagana que passa els seus últims
dies a Efes, turmentada per l’odi
que ha gestat contra Jesús i vigila-
da pels deixebles del seu fill. Per a
Portillo, és un «viatge a les pro-
funditats» d’una dona encara «més
universal» que la mateixa Verge
Maria, amb qui els espectadors po-
den «empatitzar». Després de re-
córrer diversos escenaris espany-
ols, el muntatge de Villaronga ha
tornat a Barcelona en la seva ver-
sió en castellà, ja que el projecte de
traduir-la al català va morir al cos-
tat de l’actriu que havia de donar-
li vida: Rosa Novell.
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El muntatge, estrenat al
Grec, descarta la versió
catalana, que tenia nom
propi, l’actriu Rosa Novell



Agustí Villaronga
i Blanca Portillo
porten al Lliure
«El testamento
de María»

Breus

L’Acadèmia de Hollywood valo-
ra la possibilitat de modificar la ca-
tegoria de millor pel·lícula dels
Oscar per tornar a tenir cinc films
nominats i no un màxim de deu,
com passa des del 2009.
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Els Oscar podrien tornar a
5 nominacions a millor film

CINEMA

Els seguidor de la banda Sopa de
Cabra ja poden marcar-se amb
vermell el 28 de març a les seves
agendes. El grup ha reactivat la
seva activitat a les xarxes socials
sense especificar, però, que passarà
el dia 28. El grup ja va anunciar el
novembre que volia tornar a gra-
var noves cançons per celebrar els
30 anys del grup. La previsió és que
els gironins tornin a l’estudi aquest
estiu i que l’àlbum surti el 2016, co-
incidint amb l’efemèride.
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Sopa de Cabra reactiva
les seves xarxes socials

MÚSICA

Siegfried, la tercera part de la te-
tralogia L’anell del Nibelung arriba
al Liceu en una producció de l'Ò-
pera de Colònia. L'òpera disposa-
rà dels millors intèrprets de Bay-
reuth, encapçalats per Lance Ryan
com a Siegfried, Iréne Théorin en
el paper de Brünnhilde i Peter-
Bronder i Albert Dohmen, entre
d'altres. El mestre puig-reigenc
Josep Pons, director musical del Li-
ceu, reivindicava ahir l’actualitat de
l’òpera, que planteja un món de
«degradació i espais «contami-
nats» similars als que els especta-
dors ja van poder veure a L’or del
Rin i La Valquíria, propera a un
univers «que podria recordar Bla-
de Runner» o als diàlegs del cine-
ma d’Ingmar Bergman. L’òpera

s’ha representat al Liceu 102 ve-
gades, l’última l’any 2004. Pons es
va tornar a mostrar fascinat pel
músic i pel fet que en ple segle XIX,
quan els arguments de les òperes
eren complaents amb el poder i
amb el mateix públic, que «no
volia sacsejades, ell col·locava a
l’escenari un incest i colava, potser
perquè el situava en l’àmbit dels
déus, com ja van fer els antics
grecs». Per al director, Wagner
buscava «parlar de tots nosaltres,
sense perdre el temps». 

Aquesta producció de l'Òpera
de Colònia, un drama musical en
tres actes, es podrà veure en set
funcions, els dies 11, 13, 15, 17, 19,
21 i 23 de març, amb una durada
aproximada de cinc hores i amb
dos repartiments diferents.
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Josep Pons: «‘Siegfried’ mostra
un món en descomposició que
pot recordar ‘Blade Runner’»

Tradicionàrius i l’Auditori cele-
bren avui (Sala Oriol Martorell, 21
h) els 35 anys de Lo poder del
cant, un disc que acabaria sent una
obra de referència per a la música
folk catalana. Eduard Iniesta revi-
sarà l'obra amb un grup de joves
del folk actual que l’acompanyaran
per rememorar el repertori de l’àl-
bum publicat el 1979.

El sallentí Jordi Fàbregas (di-
rector del Tradicionàrius), Xavier
Batllés, Pep Cabré i l’Harmònica
Brava van publicar fa 35 anys un
disc transgressor i innovador. Van
reunir els atributs principals del
folk, l’ona laietana i la música an-
tiga i van donar lloc a un reperto-
ri mai vist que seria el punt inicial
de l’anomenat tradipop. «Era un

disc molt vital, prescindia dels
prejudicis que havia impregnat la
música popular d'aquell moment»,
explicava ahir Iniesta.

«He volgut ser molt respectuós
amb una obra ben feta i alhora re-
cuperar aquell esperit amb l’ob-
jectiu de fer-ne un traspàs gene-
racional», subratllava el director
musical, que el va escoltar per
primer cop quan tenia 10 anys i
que es va convertir en el seu disc
de capçalera. Iniesta valorava l’a-
treviment de Fàbregas, per «apos-
tar per un disc que en el seu mo-
ment va ser criticat per la seva qua-
litat transgressora». Per a Fàbregas,
amb la revisió del disc es recupe-
ra l’esperit d'aquella època i es
reconeix «la feina de la gent que es
dedica a aquesta música».
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Tradicionàrius i l’Auditori
revisen avui «Lo poder del
cant», un disc de referència

Nico Roig actua avui al Voilà!

IMATGE PROMOCIONAL

Flauta i poesia
per al cicle
Espai Ànima

El flautista Albert G. Galbany

IMATGE PROMOCIONAL

EL CONCERT

 INTÈRPRETS: Albert G. Galbany i Anna
Fernández.  LLOC: Sala Gòtica de
l’Hospital de Sant Andreu. Remei de
Dalt, 1-3. Manresa. 
 DIA I HORA: avui, a les 20 h. 
 PREU: segons cadascú.


