
La tercera edició del cicle Tardor
de Teatre, que organitza el Casino
de Calaf, començarà demà, dis-
sabte, amb una de les obres més
aplaudides dels darrers temps en
l’escena catalana: A.K.A. Dirigit
per Montse Rodríguez, i amb dra-
matúrgia de Daniel J. Meyer, el
muntatge és protagonitzat pel jove
actor Albert Salazar.

Els Premis Butaca de l’any pas-
sat van coronar aquesta peça amb

quatre guardons –muntatge de pe-
tit format, text, actor (Salazar) i di-
recció (Rodríguez). A.K.A. posa
sobre l’escenari les vivències d’en
Carlos, un noi de 15 anys que viu,
com tants altres adolescents, una
relació tibant amb els seus pares,
fa servir les xarxes socials, i expe-
rimenta l’amor i les drogues.

El personatge que ha captivat
tants espectadors també serveix al
seu autor per parlar als joves –i als
adults– de qüestions com les arrels
i la identitat. A més, en un gir final
sorprenent, les conviccions del
jove Carlos perillaran per tot un se-
guit d’esdeveniments imprevisi-
bles. Des de la seva estrena a la sala
Flyhard de Barcelona, el muntatge
dirigit per Rodríguez no ha parat
de girar i de recollir elogis i bones
crítiques.
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ROMAIN BOYER I
GUILLEM MARTÍ
TOQUEN A
L’AURORA
L LLOC: Teatre de l’Aurora. C. de l’Au-
rora, 80 (plaça de Cal Font). Igualada.
D DIA: diumenge, a les 19 h. E ENTRA-

DES: 10 euros; 8 euros amb descompte.
Venda a www.teatreaurora.cat i a les
taquilles del teatre des d’una hora
abans del concert. nEls igualadins Ro-
main Boyer (violoncel) i Guillem Martí

(piano) interpretaran la sonata que Cho-

pin va compondre per a aquests dos ins-

truments, diumenge al Teatre de l’Aurora

dins el Cicle de Música de Primera Fila.

Ambdós intèrprets són docents del con-

servatori de la ciutat. REDACCIÓ

«VINTAGE BROTHERS» A SANT FRUITÓS
L LLOC: Cobert de la Màquina de Batre. Sant Fruitós de Bages. D DIA: diu-
menge, a les 18 h. E ENTRADES: gratuïta. nL’espectacle Vintage brothers, de la

companyia Circo Los, donarà diumenge el tret de sortida a la programació escè-

nica de la tardor a Sant Fruitós. El muntatge proposa als espectadors fer un viatge

cap als xous de circ clàssic dels anys 40 i 50 del segle passat, amb una proposta

que combina tant les tècniques i els gags d’aquella època –tot fent recordatoris a

figures com Chaplin i els Marx– amb elements més actuals. REDACCIÓ
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IGUALADA VEURÀ LA PERA LLIMONERA
L LLOC: teatre municipal L’Ateneu. C. Sant Pau, 9. Igualada. D DIA: diu-
menge, a les 12.15 h. E ENTRADES: 6 euros; 5 euros per als socis de la Xarxa.
nL’obra Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol, de la companyia La Pera Llimo-

nera, va rebre el premi al millor espectacle concedit pel públic de la darrera edi-

ció de La Mostra d’Igualada. El grup ara torna a la capital anoienca en el marc de

la programació de Xarxa d’espectacles familiars. El muntatge explica els tràngols

que viuen les persones que fugen de les guerres i han d’emigrar. REDACCIÓ
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EL GRUP QUARTS
D’UNA PROPOSA
UNA VETLLADA
DE VERSIONS
AL VOILÀ! 
L LLOC: Voilà!. C. del Cós, 74. Man-
resa. D DIA: dissabte, a les 20 h.
E ENTRADA: gratuïta. nEn plena Fira
Mediterrània, a Manresa també hi ha

espai per a altres propostes durant el

cap de setmana. Com cada setmana, el

Voilà! continua amb la seva programa-

ció de música moderna, i en aquesta

ocasió dona la paraula al trio Quarts

d’una, format per la cantant Rita Farré,

la guitarrista Marina Lluch i la violon-

cel·lista Lena Farré. El concert que pro-

posen per a aquest dissabte al local de

la capital bagenca vol apropar el públic

a algunes de les cançons que formen

part de la vida de les joves intèrprets,

temes carregats d’emoció que tenen un

significat per a cadascuna d’elles. Les

germanes Farré i Lluch proposen un re-

pertori de versions interpretat amb

sensibilitat i gust per la música ben

feta. L’entrada és gratuïta. REDACCIÓ

Teatre

«A.K.A.» porta a Calaf els
conflictes d’un adolescent
El cicle Tardor de Teatre s’inicia demà al Casino amb una obra premiada

L’ESPECTACLE

«A.K.A.»

Lloc: Casino. Av. de la Pau, 30. Calaf. Dia i
hora: dissabte, a les 18 h. Entrades: 15 euros
(12 euros, anticipada); 13 euros per als socis (10
euros, anticipada). Venda a entrapolis.com i a
taquilles des d’una hora abans de l’espectacle. 

ARXIU/MIREIA ARSO

L’actor Albert Salazar va obtenir el Premi Butaca al millor actor

LA CLAU
Cinc vetllades més per gau-
dir de propostes escèniques
 El cicle tindrà set espectacles
més després de la inauguració
de demà amb A.K.A.: Òperes i
sarsueles (19 d’octubre, 20.45
h); microteatre amb Happy birh-
day Jamie Love, Aquest sol, hi és
per a tots? i A les fosques (26
octubre, 20.45 h); Blanca desve-
lada (1 novembre, 18 h); Agència
matrimonial. 7 d’amor (16 de
novembre, 20.45 h); Vides de
gos (30 de novembre, 20.45 h).
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