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Són mil fotografies sobre la infància

Durada: 80 min.
Espectacle en català

“Estos días azules y este sol de la infancia”

Antonio Machado

Aquellos días azules

és un cant a la infància,

un cabaret poètic,

un concert de poemes,

un desafiament als monstres que vivien dins l’armari,

als primers estius com una coartada perfecte,

als pares més joves, als avis encara vius,

a la nit de reis,

als anys que comptaven amb dues mans,

a les veïnes pèl-roges que no ens feien cas,

al misteri dels adults,

a les tardes de berenar i pilota,

al futur que llavors encara no existia...

Eren els nostres dies blaus.



L'espectacle
Aquellos  días  azules  són  mil  fotografies  sobre  la

infància.

Trossos  de  records,  d'esgarrapades,  de  bicicletes
sense frens i pilotes punxades, trossos de petons i
llums del passadís encesos per poder dormir...

Seguint  l'estructura  arquetípica  d'un  cabaret,  aquí
ens nodrim de poemes (Estellés,  Ángel  González,
Margarit...),  de cançons, d'escenes, de contes (per
anar a dormir i no) i de les pròpies perversions del
llenguatge  per  teixir  cada  una  de  les  instantànies
que  volen  copsar  un  detall  sobre  la  incertesa
d'aquells primers anys.

El poeta Rilke diu que la infantesa és l'única pàtria
de l'home,  aquest  espectacle  és  una ruta  per  les
muntanyes i les valls d'aquell país on ja no podrem
tornar,  pels  paisatges  i  els  seus  colors,  per  les
paraules  oblidades  i  les  olors  remotes,  pels  rius
d'una  pàtria  on  malauradament  hem  estat
desterrats.

Queda doncs la frustració de l'exili.

No és  cap homenatge,  al  contrari,  és  una mirada
des de la joventut, amb nostàlgia i sentit de l'humor,
amb la tristesa d'aquells que ja no hi són i l'alegria
pels qui han de venir, però sobretot és un espai per
la complicitat perquè els dies continuïn sent blaus i
perquè – per molts anys- encara ens escalfi el sol de
la infantesa.

Marc Artigau i Queralt

Fitxa artística
Dramatúrgia i direcció: Marc Artigau i Queralt

Amb: Robert González, Jordi Llovet i Joan Solé

Escenografia: Isabel Velasco



La companyia
Marc Artigau

Nascut  a Barcelona el  1984,  és llicenciat  en Direcció escènica i  Dramatúrgia per l’Institut  del

Teatre de Barcelona. Ha estat ajudant de direcció de Xavier Albertí, Oriol Broggi, Julio Manrique i

Pau Miró entre d’altres; i ha dirigit Marc i Paula, Zèppelin i Tibidabo de Cristina Clemente.

Com  autor  ha  estrenat  Ushuaia (Premi  Ciutat  de  Sagunt  2008  i  Accèssit  al  Premi  Nacional

Marqués de Bradomín 2008),  A prop al Teatre del Micalet de València,  Un mosquit  petit (TNC

2014) i Aquellos días azules (Círcol Maldà 2014).

Amb Les sense ànima ha guanyat el Premi Ciutat de Sagunt 2009 i el Premi Ramon Vinyes 2009.

I  Caixes, ha guanyat el Premi Talúries de Teatre 2011 i Accèssit al Premi Nacional Marqués de

Bradomín 2011.

Ha adaptat L'orfe del Clan dels Zhao i ha traduit Companyia K de Wiliam March, F3dra i L'ombra

al meu costat de Marilia Samper i el cicle Strindberg al Teatre Lliure (2012).

En poesia ha publicat Primers Auxilis Premi Gabriel Ferrater per a joves poetes, Escuma Negra,

Vermella Premi Martí Dot 2007 i Desterrats Premi Ciutat de Puçol. Col·labora diàriament –escrivint

un conte– al programa de Catalunya Ràdio El club de la mitjanit i n'ha publicat un recull Els contes

del Club de la mitjanit (Onada Edicions 2013).

Robert González

CINEMA

2008 “Ànima”– Dir. Carlos Lascano

TELEVISIÓ

2013 “Amar es para siempre” A3. Diagonal TV (Samuel)

2013 “KMM” TV3. Diagonal TV (tercera temporada)

2013 “Imperium” A·. Bambú Producciones (Décimo)

2012 “Bandolera” A3. Diagonal TV (Mario)

TEATRE

2014 “Aquellos días azules”, de Marc Artigau, Círcol Maldà

2013-2014 “La flauta màgica”– Dir. Gemma Beltran. Companyia Dei Furbi. La Seca.

2011 “Un mes al camp”– Dir. Josep Mª Mestres. TNC

2010 “Captius”– Dir. Josep Mª Miró. Gira Catalunya

2010 “Comedy Tonight”– Dir. Adrià Ubert. Teatre Llantiol

2009-2011 “Asufre!” de la Compañia Dei Furbi. Direcció: Gemma Beltran. Teatro Tantarantana, 

Teatro Capitol, Biblioteca de Catalunya.

2008 “Los hombres de Shakespeare” – Dir. Gemma Beltran. Teatre Tantarantana

2005 “Tocata y fuga”– Dir. Gemma Beltran. Gira España



Jordi Llovet

TEATRE

2014 “Aquellos días azules”, de Marc Artigau, Círcol Maldà

2013 “Ensinistrarem els nostres fills”, de Marc Artigau, Sala Porta4

2013 “El Pelicà”, d’August Strindberg, Lectura dramatitzada, Pau Miró, Teatre Lliure

2013 “Un refugi Indie”, de Pau Miró, Sala Beckett

2012 “El Mercader de Venècia”, de William Shakespeare, Rafel Duran, TNC

2011-2012 Actor companyia resident Obrador d’estiu Sala Beckett, anys

2011 “You’re Pretty I’m Drunk”, d’Helena Tornero, assaig obert Teatre Lliure

2010 “Aunanenanuallepalilapell”, de Marc Artigau, assaig obert Teatre Lliure

2010 “L’última vedette del Molino”, d’Aleix Aguilà, Nau Ivanov

2008 “La dama de Reus”, d’Ambrosi Carrión, Ramón Simó, TNC

TELEVISIÓ

2009 “Xalom”. Dir: Atzucac films 

2009 “Ojo por Ojo” Minisèrie Dir: Mar Targarona (TV3 i TVE)

Joan Solé

TEATRE

2014 “Aquellos días azules”, de Marc Artigau, Círcol Maldà

2013 “Un refugi indie” .Sala Beckett 

2012 “La volta al món en 80 dies” de Joan Torrella

2010 “A una nena nua, llepa-li la pell, llepa-li la pell a una nena nua”, Dir: Marc Artigau. 

Teatre Lliure

2005 “Alícia al país de les meravelles” de Ruth Garcia

2002 “Just do It”. Dir: Sergi Torres

CURTMETRATGES

2012 “Rock and roll suicide” dirigit per Carlos García-Munte

2012 “Malas tierras” de Germán Garcia

TELEVISIÓ

2007 “El cor de la ciutat” (TV3)



Què n'ha dit la crítica

Valoració de Time Out:
   ★ ★ ★ ★

 
Publicat: Dv Maig 23 2014

Dramatúrgia i direcció: Marc Artigau. Amb: Robert González, Jordi Llovet i Joan Solé.

'Aquellos días azules' és un gran espectacle per a tots els que encara no han signat el testament
de la seva infància. Marc Artigau (director), Robert González, Jordi Llovet i  Joan Solé (actors,
músics, cantants) estan en aquesta edat límit en què aquest document imaginari encara conserva
la tinta fresca. El seu concert còmic-poètic té el mateix efecte revulsiu que trobar un cromo vell de
Panini entre les pàgines d'un llibre amb oracions subordinades. Un improvisat punt de llibre en
l'últim capítol d'una biografia d'Antonio Machado.

Un muntatge  d'emocions,  tan  caòtiques  i  passatgeres  com les  que  dominen  el  nen  fins  que
comença  a  dubtar  de  l'eternitat  dels  estius.  Cançons  manipulades  –totes  amb  intencions
escatològiques–, records, obsessions (una nena pèl-roja), terrors nocturns i el millor poema de la
història catalana.

Per Juan Carlos Olivares



MAYO 26, 2014
Por Alba Tabuenca

“Aquellos días azules” es la historia de tres treintañeros que reviven su infancia, una infancia en la
Barcelona  de  los  ochenta  en  la  que  “miliquitulilapotinga…anysianyspermoltsanys…
lacabralacabralapu…”, las rodilleras, los triangulitos de Nocilla y el jugar a la pelota eran lo más.
Un  sinfín  de  recuerdos  almacenados  en  lo  más  profundo  de  la  memoria  que  hacen  del
espectáculo una fiesta alegre y cínica. El que a uno siempre le tocase ser “azúcar” en los juegos y



que no le supusiera otra reflexión que el poder hacer lo que quisiera sin consecuencia alguna…

Los tres actores de Aquellos días azules, espectáculo de Círcol Maldà, se marcan un papelazo: el
margi, el pijo y el listillo. Las caras hablan. Los gestos magníficos. Y… además ¡CANTAN! ¿qué es
esto? ¿un musical? ¿un extraño cabaret? ¿una obra? Todo es una sorpresa. Música en directo:
instrumentos y voz. Actuación espléndida. Un resultado muy conseguido. La relación entre ellos es
muy auténtica “¡En mi cole pasaba eso!“, piensa el público todo el rato. Las risas no paraban. La
emoción no terminó. ¡Todo un espectáculo!

El ritmo que consiguen ya desde el primer momento que pisan escena es un sin parar. Todo pasa
veloz, como los niños que siempre tienen prisa, que siempre van corriendo. Y de repente, el foco
ilumina a uno de ellos que nos alumbra con una canción, una poesía, una reflexión…

La nostalgia, la alegría y la risa inundan el teatro desde que entras hasta que sales. Aquellos días

azules es la obra de teatro perfecta para los que nacieron en la Barcelona de los ochenta.


