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PAU VALLVÉ CANTA
EN EL FESTIVAL LOLA,
A ESPARREGUERA
 LLOC: El Teatret. Francesc Macià,
66. Esparreguera.  DIA: diumenge,
a les 19 h.  ENTRADA: 10 euros
(reserves a tramateatre@gmail.com
i 618 31 38 99). El compositor,
productor i músic Pau Vallvé (Barcelona, 1981) oferirà diumenge un concert sense banda dins el Festival
Lola, una actuació en què l’artista expressa el seu desig de tocar prop de
la gent, sense més companyia que la
guitarra i el looper, i combinant les
cançons amb el diàleg amb el públic
assistent. REDACCIÓ

AISHAH DAVIS I LA FONT DEL BALÇ
 LLOC: La Font del Balç. Casserres (tocant a Gironella).  DIA: avui, a les 23 h.
 ENTRADES: gratuït. La Berguedana de Jazz, l’Associació Cultural La Font del Balç i
el bar d’aquest indret del terme de Casserres organitzen per a avui un concert de l’Ashiah Davis Quintet, que portarà fins a la comarca el grup que formen Steve de Swardt
(baix i veu), Quim Quiñonero (guitarra), Jordi Ortiz (bateria) i Jordi Blanch (saxo), a més
de la reconeguda cantant nord-americana Ashiah Davis. Nascuda a Dallas, la vocalista
fa set anys que viu a Catalunya, i amb el quintet explora diversos camins del gènere
del blues’n’soul. Un dels components de la banda, Steve de Swardt, nascut a Zimbabwe, també resideix a casa nostra des de fa trenta anys i s’ha guanyat al llarg de la
seva trajectòria un prestigi en el camp de la música afroamericana. Des de principi
dels anys vuitanta s’ha mostrat com un motor de l’activitat musical del país i ha col·laborat amb músics com Jackson Brown, Gato Pérez i Maria del Mar Bonet. Els altres tres
integrants del quintet també són instrumentistes reconeguts. REDACCIÓ

 LLOC: El Catalunya. Avinyó.  DIA:
diumenge, a les 18 h.  PREU: 6 euros
La formació Amar Mende, integrada
per Oyuna Baturova (veu), Francesc Riera
Xerina (gralla, flautes, tarota, gaita i flabiol), Manel López (acordió), Bernat Torras (percussió ibèrica) i Josep Noguera
(guitarra, mandolina i viola caipira), es va
formar la tardor del 2010 per la voluntat
de la cantant Baturova de donar a conèixer la música popular del seu país, la república russa de Buriàtia. La suma de l’intèrpret amb quatre músics catalans dóna
com a resultat un espectacle de fusió de
cultures i llengües poc habitual a casa
nostra. REDACCIÓ

PLANING

AMAR MENDE
AGERMANA POBLES
A AVINYÓ

TRÀFEC TEATRE
REPOSA L’OBRA
«FERIDA»
 LLOC: Teatre Municipal. Ronda de
Queralt, 15. Berga.  DIA: diumenge, a les 18 h.  ENTRADES: 10 euros. La companyia berguedana Tràfec Teatre ofereix una nova funció
d’un dels seus darrers treballs, FeRIDA (Quebrada), que es basa en la vida
de l’artista mexicana Frida Kahlo. En
aquest muntatge es parla de les lluites que la pintora va tenir en els terrenys físic i emocional. REDACCIÓ

Teatre

El rebel Cosimo torna a pujar a l’arbre
 L’Aurora d’Igualada acull l’estrena d’un espectacle per a tots els públics basat en «El baró rampant», d’Italo Calvino
IMATGE PROMOCIONAL

L’ESPECTACLE

Bufa&Sons i Taaroa Teatre
s’uneixen al Teatre de
l’Aurora en aquest projecte de
teatre, música i titelles

El baró pels arbres
Teatre de l’Aurora. c. de l’Aurora, 80 (plaça
de Can Font). Igualada. Dies: avui, a les 22
h; dissabte i diumenge, a les 19 h. Direcció:
Joan Arqué. Actor i manipulador: Ireneu
Tranis. Músics: Bufa&Sons (Xavi Lozano, Guillem Aguilar i Marc Vila). Dramatúrgia: Núria
Vizcarro. Entrades: 8 euros. Consultar descomptes i reserves a www.teatreaurora.cat i al
telèfon 93 805 00 75.

El muntatge debuta amb tres
funcions a la capital anoienca
i diumenge també en farà
dues a la Fira Mediterrània

REDACCIÓ | MANRESA

En Cosimo és un nen de dotze
anys que de la mà d’Italo Calvino
va passar a la història de la literatura per la seva sorprenent decisió
de pujar dalt d’un arbre i no tornar
a trepitjar mai més el terra. Una història que l’escriptor italià va explicar a la novel·la El baró rampant i
que el grup musical Bufa&Sons,
Taaroa Teatre i el Teatre de l’Aurora d’Igualada han pres com a punt
de partida de l’espectacle El baró
pels arbres, que s’estrena aquest cap
de setmana a l’equipament de la
capital de l’Anoia amb tres funcions, que se sumaran a les dues
que diumenge faran a Manresa
amb motiu de la Fira Mediterrània.
El gest de Cosimo podria ser una
anècdota, però Calvino va explorar en aquest relat la necessitat que
tenim les persones d’explorar la realitat des de punts de vista diferents

Els protagonistes del muntatge que es veurà aquest cap de setmana a Igualada i Manresa

als habituals, fugir de les rutines
que no permeten avançar i, sobretot, lluitar per allò en que hom
creu. Enfront d’una societat que
tendeix a homogeneïtzar els comportaments, el noi emprèn una
iniciativa revolucionària. Què passaria si tothom fes el mateix?

Dalt de l’arbre, Cosimo coneix
personatges tan interessants com
el bandoler Gian dei Brughi, els
nens Robafruites i el tinent poeta
Agrippa Papillon. Però qui més el
marcarà serà la Viola, de qui s’enamorarà profundament. Tot
aquest seguit d’aventures palesen

la recerca de la llibertat que signiﬁca la decisió de Cosimo, i és un valor de la novel·la de Calvino que
manté inalterable la versió que
proposen Bufa&Sons i Taaroa, coproductors juntament amb l’Aurora. Xavi Lozano, Guillem i Marc
Vila posen la música a una pro-

posta de teatre i titelles que té una
durada de cinquanta minuts i s’adreça a tots els públics.
Malgrat que la història de Cosimo s’esdevé a partir d’una data tan
llunyana com el 15 de juny del
1767, a la localitat italiana d’Ombrosa, el text manté una vigència
inqüestionable. Tal com expliquen
els responsables del projecte, l’espectacle parla «de tots aquells que
acostumen a creure i a veure les coses d’una forma més calidoscòpica, més canviat, amb més possibilitats».
El Teatre de l’Aurora s’ha signiﬁcat des de fa més d’una dècada
per la seva voluntat de contribuir
a la producció de muntatges escènics. Una vintena de propostes
realitzades amb artistes com Marcel Gros, Teatre Nu i Farrés Brothers
avalen aquesta vocació.

