
Projecte Llenamú; Un día, una
hora, i La Partida són les tres
obres que el novembre passat van
guanyar la a Mostra de Teatre de
Barcelona en Gira. Aquest cap de
setmana, abans que comencin
temporada a la cartellera barcelo-
nina, aquestes tres propostes pas-
saran pel teatre de l’Aurora d’I-
gualada. Per facilitar l’apropament
dels espectadors a la mostra, s’o-
ferirà un abonament X, que per-
metrà veure els tres muntatges al
preu de dos. Per només  euros.

El muntatge que inaugurarà el
certamen serà Projecte Llenamú,
de la companyia Corcia Teatre,
guardonat amb l’accèssit en gira i
premi al millor actor per a Cesc Pé-
rez. Projecte Llenamú és una co-
mèdia àcida sobre la classe políti-
ca que ofereix una mirada irònica
a la hipocresia, l’ambició i la falta
de valors ètics. La història gira a
l’entorn d’unes restes arqueològi-
ques de gran valor descobertes a
sota d’una antiga colònia indus-
trial: la colònia de Llenamú. 

Dissabte serà el torn de Pro-
ducciones Viridiana amb Un día,
una hora, un muntatge per al pú-
blic familiar. Recull  dels més de
. contes que el titellaire ar-
gentí Javier Villafañe va  reunir

als anys  després de recórrer
Castella-la Manxa i Aragó i de-
manar als infants de cada escola on
actuava que escrivissin un relat. 

La companyia La Partida Teatre
clourà aquest certamen amb la
representació de La partida, una
comèdia reconeguda amb el pre-
mi especial del jurat i premi po-
pular al millor espectacle de la
mostra Barcelona en gira. L’obra
descobreix les contradiccions, en-
veges i hipocresia que envolten tres
amics de tota la vida que es reu-
neixen un cop el mes per fer una
partida. Si inicialment sembla que
hi ha moltes coses que els uneixen,
en el transcurs de la partida es fa
evident que encara hi ha més co-
ses que els separen. 
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d’Entrada Teatre

LES SABATES NOVES DE
L’EMPERADOR
Diumenge, a 2/4 de 6 de la tar-
da. Anna Roca interpreta aquest
muntatge. L’obra es desenvolupa al

darrere d’una botiga de sabates. No
es tracta d’una rebotiga normal,
sinó que és la sabateria on s’arre-
glen les sabates dels personatges
dels contes. El sabater treballa de
nit i descansa de dia, mentre que el
seu ajudant ho fa de l’inrevés. A tra-
vés del seu ajudant, es coneixaran
les anècdotes i històries de les sa-
bates. Així, el sabater arriba a ser
tan famós que fins i tot l’emperador
li ha encarregat de fer les seves sa-
bates. El Casal (Olesa)

EL CONTE DE LA LLETERA
Diumenge, a les 12 del migdia.

La companyia Xip Xap teatre oferirà
aquesta proposta de titelles, on la
lletera, la protagonista de la histò-
ria, ha d’anar a vendre un càntir de
llet al mercat i amb els diners es po-
drà comprar el que vulgui. Sala mu-
nicipal (Abrera)

LOS OCHENTA
Diumenge, a les 6 de la tarda.
Representació d’aquesta obra d’Ana
Diosdado, que s’ambienta en una
època molt concreta. El muntatge
anirà a càrrec del grup de teatre
G.E.S.P.A. de Barcelona. Teatre del
Foment Cultural (Súria)

ENRIC MAGOO
Diumenge, a les 6 de la tarda. El
mag Enric Magoo presentarà el
muntatge Mag Màgia, una proposta
divertida per a tots els públics. Ma-
goo combina divertits jocs de mans
parlats i musicals. Els nens hi parti-
cipen i alguns són protagonistes di-

rectes de les històries màgiques de
l'espectacle. Teatre Casal Cultural
(Sant Fruitós de Bages)

ATEMPTAT SEMIMORTAL AL
CARRER DE LA SORT
Dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda i
a les 10 de la nit, i diumenge, a
2/4 de 6 de la tarda. La vintena
Febrada de la població bagenca,
dins la festa major local, portarà a
escena l’obra Atemptat semimortal
al carrer de la Sort, de Joan Antoni
Fernández. Teatre-auditori Agustí
Soler i Mas (Navarcles). Preu: 7
euros

ALTRES OBRES

Una escena del muntatge «La partida», que s’escenificarà diumenge

ARXIU PARTICULAR

Igualada rep aquest cap de setmana tres
muntatges diferents premiats en un dels
certàmens celebrats a final de l’any 2008 a la
capital catalana. Són Projecte Llenamú; Un día,
una hora, i La partida

�

LES OBRES

� Projecte Llenamú. Companyia Corcia
Teatre. Direcció: Joan Roura. Avui, a les 10 de
la nit, al teatre de l’Aurora d’Igualada. Preu: 12
euros.
� Un día, una hora. Producciones Viridiana.
Direcció: Jesús Arbués. Dissabte, a les 10 de la
nit, al teatre de l’Aurora d’Igualada. Preu: 12
euros.
� La Partida. La Partida Teatre. Direcció:
Òscar Sanz. Diumenge, a les 7 del vespre, al
teatre de l’Aurora d’Igualada. Preu: 12 euros.

Mostra de teatre Barcelona en Gira

Espectacles de
nova creació

Barcelona en gira

La tretzena edició de la Mos-
tra de Teatre de Barcelona va

tenir lloc del 4 de novembre al 7 de
desembre a la sala barcelonina
Teatre del Raval. Enguany va rebre
120 sol·licituds de participació, 15
de les quals van ser seleccionades.
Aquest certamen és un referent
per a companyies que vulguin pro-
jectar-se professionalment, ja que
promociona els espectacles de
creació pròpia. Actualment s’ha
convertit en un dels esdeveni-
ments culturals més esperats tant
per als professionals com per al pú-
blic en general. Una de les nove-
tats d’aquesta edició va ser la Mos-
tra de Teatre de Barcelona en Gira,
una iniciativa de la Coordinadora
de Sales Alternatives de Catalunya
(COSACA), de la qual forma part el
Teatre de l’Aurora. MANRESA | REDACCIÓ

�

La mostra arriba
enguany a Igualada


