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El Teatre de l’Aurora arrenca la
propera setmana una temporada
en què, novament, compartirà en
part programació amb el Circuito
de la Red de Teatros Alternativos.
Per segona temporada, aquest
acord possibilitarà l’arribada
d’espectacles teatrals que ja han
obtingut el reconeixement en al-
tres cercles, i que suposaran un in-
crement encara superior de l’o-
ferta de la sala alternativa.

Òscar Balcells, director del Tea-
tre de l’Aurora, va presentar dime-
cres la programació, així com les
línies mestres de la seva agenda
aquest trimestre de tardor.  En
destaca, principalment, la conti-
nuació de l’aposta empresa  la
passada temporada: portar espec-
tacles d’important difusió en
l’àmbit estatal que seguiran ga-
rantint l’aposta qualitativa d’a-
quest espai igualadí. Entre les
propostes teatrals que vénen de
fora en destaca l’impactant nove-
tat de dos obres que vénen de la
ploma de dramaturgs de primer
nivell, Sòfocles i Ibsen.  «Antígo-
na», escrita pel primer, vindrà de
la mà dels valencians Carme Tea-
tre, en un dels quatre espectacles
que vindran mercès al Circuito.
Els altres seran l’obra del noruec
Henrik Ibsen «Casa de muñecas»
de La Sonrisa del Lagarto —grup

provinent d’Astúries—, «La voz
del bosque» dels burgalesos
Bambalúa Teatro i «Absurdo» de
la mà d’Iker Gómez. També de la
resta de l’estat ve «Pingüin», un
espectacle infantil, de la compa-
nyia murciana Periferia Teatro, en
col·laboració de l’Aurora amb
Xarxa.

Balcells comenta que «la progra-
mació és molt variada, una progra-
mació per triar i remenar. Oferim
teatre per a tots els públics, també
pels petits. També apostem per la
dansa i hi haurà un parell de con-
certs». Aquests concerts seran el
de Alado Sincera, uns igualadins
que s’han guanyat un prestigi mu-
sical a tot l’Estat, i els Ü ma, un
grup de la nova escena musical
catalana, que vindrà en una col·la-
boració amb Paranoia Accions.
Balcells també remarca que «hem
obert distintes vies de col·labora-
ció, a més de la de Paranoia Ac-
cions. Hi hauran tres espectacles
d’abonament conjunt amb l’Ate-
neu. Els nostres socis, enguany,
tindran dret a sis espectacles gratu-
ïts, un descompte del 50% en els al-

tres i un 20% si van a l’Ateneu».
Sobre els jocs de mans pressupos-
taris que ha de fer un teatre de pe-
teit format com aquest, Balcells
considera que «mirem de tenir via-
bilitat econòmica, tenim un pressu-
post petit per la feina que fem, sí, i
amb això busquem tenir una bona
oferta, complementant-nos amb
l’Ateneu. No anem a guanyar di-
ners, només a cobrir despeses». El
director esmenta els patrocina-
dors del Teatre —Fontanellas,
Grup Carles, Trumes i Atri— a
qui agraeix el seu suport.

En la vinguda d’espectacles tea-
trals foranis i la quota de produc-
cions en castellà, Balcells recorda
que «són una gran oportunitat. No
és contraproduent, vénen de fora i
no ens podem tancar a rebre pro-
duccions de fora, sobretot si són de
qualitat». «La gran majoria són ca-
talanes, és la nostra tendència na-
tural i també és el que volem».

L’Aurora despunta amb un programa atractiu en què 
destaquen clàssics com l’«Antígona» de Sòfocles
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El Teatre de l’Aurora ha posat aquesta setmana les
seves apostes per aquesta temporada de tardor, amb un
important contingut d’obres d’autors teatrals que ja han
passat, des de fa molt de temps, a la categoria de clàs-
sics, com són «Antígona», del dramaturg grec Sòfocles,
o «La casa de muñecas», del noruec Henrik Ibsen 

TEATRE DE L’AURORA

«Pingüin», un imaginatiu espectacle de titelles que portarà a l’Aurora la companyia Periferia Teatro

«Antígona» arribarà al Teatre
de l’Aurora el 12 de desembre,
amb dos mil cinc-cents anys a la
seva esquena. L’obra del drama-
turg Sòfocles que segueix el cicle
tràgic d’Èdip és un clàssic de tots
els temps. En aquest cas, la com-
panyia valenciana Carme Teatre
ha buscat l’equació perfecta entre
la posada en escena dels grecs, per
una banda, i la tecnologia i estèti-
ca dels nostres dies. El resultat és

«una posada en escena espectacu-
lar», afirma Balcells. «El públic es-
tarà disposat en ‘u’ entorn l’esce-
nari. Es fon l’espectador amb l’o-
bra».

Una altra obra consolidada i de
gran entitat dramàtica serà «La
casa de muñecas», d’Ibsen, autor
també de «Peer Gynt», que vindrà
de la mà de la companyia de Gi-
jón La Sonrisa del Lagarto. La
franja de públic infantil tindrà la

seva quota el Nadal, amb l’espec-
tacle que De Parranda portarà els
dies 22 i 23 de desembre, ja en
època de vacances escolars: «Re-
vetlla!!!». Per la seva part, Òscar
Balcells també destaca «Absur-
do» de Iker Gómez, que portarà a
l’Aurora els dies 14 i 15 de novem-
bre «un espectacle que deixarà per-
plex a més d’una persona del pú-
blic. Es conjumina la dansa, el tea-
tre i la música».
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Obres d’ahir, avui i sempre, presentades
en un format respectuós i molt plàstic
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«Antígona», un drama universal amb més de dos mil·lennis d’existència
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Ibsen també tindrà el seu moment a la programació

Els acords amb Xarxa i
Paranoia Accions han
facilitat el camí per a
l’arribada de propostes
molt interessants


