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CULTURES

El Teatre de l’Aurora d’Igualada
acollirà dues obres en el marc del
festival internacional de teatre «El
més petit de tots», que reuneix
una desena d’espectacles pensats
especialment per a infants de pocs
mesos fins a 5 anys. El certamen
l’impulsa LaSala Miguel Hernán-
dez de Sabadell des de fa vuit
anys, i el Teatre de l’Aurora d’I-
gualada s’hi va afegir el 2010. Com
a novetat,  en aquesta edició el fes-
tival amplia el seu abast i el circu-
it inclou quatre sales més: El Mer-
cat de les Flors de Barcelona, el
Teatre Municipal de L’Escorxador
de Lleida, el Teatre Principal d’O-
lot i el Teatre Municipal de Beni-
càssim. 

Eulàlia Ribera, directora artísti-
ca del festival, i Òscar Balcells, di-
rector del Teatre de l'Aurora, van
presentar ahir la nova edició d’«El
més petit de tots» a Igualada.
«Crear xarxa i unir esforços entre
diferents teatres ens permet man-
tenir l’oferta i la qualitat del festi-
val en uns moments de crisis i de
retallades», va explicar Ribera. «La
cooperació ens permet compartir
despeses i alhora fer créixer  el pro-
jecte» va afegir Balcells, que tam-
bé va destacar que el cicle es basa
en la col·laboració entre sales pú-
bliques i privades. 

«Els espectacles del festival s’a-
drecen a un públic reduït, tenen
una durada de 30 minuts, i els ar-
tistes cerquen sobretot la proxi-
mitat amb l’espectador» va sub-
ratllar Òscar Balcells. «Es tracta
d’un públic molt exigent», va des-
tacar Ribera. La majoria de les
companyies han treballat els con-
tinguts de les obres conjuntament
amb pedagogs, per tal d’oferir
continguts i missatges adaptats
als més menuts. 

La vuitena edició –tercera a
Igualada– portarà un total de deu

espectacles de companyies de Ca-
talunya, Andalusia, Madrid, i tam-
bé França, Alemanya  i  Finlàndia.
El Teatre de l’Aurora n’acollirà
dues: dissabte 24 es podrà veure
Fora és un lloc de la companyia an-
dalusa Arena en los bolsillos i di-
umenge 25 serà el torn d’H2o,
dels alemanys Helios Theater. La
primera proposta tracta la des-
coberta del món que fa un nen a
través d’una finestra, i la segona
juga amb l’aigua, experimenta

amb ella i la presenta en els seus
diferents estats.

El més petit de tots» vol acos-
tar –i acostumar– els infants a la
màgia de les arts escèniques. Per
a Eulàlia Ribera, durant la posada
en escena dels espectacles «es
crea un moment màgic i  especial,
ja que els nens fan una descober-
ta conjuntament amb els pares,
que també gaudeixen d’uns es-
pectacles que juguen molt amb la
visualitat i la plàstica».
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Igualada acollirà dos muntatges del
festival de teatre El més petit de tots
Adreçat a infants de mesos i fins a 5 anys, l’escenari de l’Aurora veurà «Fora és un lloc» i «H20»

TEATRE DE L’AURORA / A.S.

EL MÉS PETIT DE TOTS, un festival per descobrir el teatre La companyia Arena en los bolsillos, dirigida per
Rosa Díaz, presentarà «Fora és un lloc» dissabte Presentació del festival El més petit de tots, a càrrec d’Òscar
Balcells i Eulàlia Ribera Els alemanys Helios Theater portaran «H20» al Teatre de l’Aurora dissabte vinent
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Dues propostes de qualitat
al Teatre de l’Aurora

Fora és un lloc es podrà veure
dissabte dia 24 de novembre a

les 5 i a 2/4 de 6 de la tarda, i «H2O»
el diumenge 25 de novembre a les
5 i a 2/4 de 6. Les entrades valen
vuit euros per als adults i sis per als
nens. 



LA CLAU

El cardoní Berto Romero i An-
dreu Buenafuente tornen al teatre
per Nadal. El dos xòumans estre-
naran l’espectacle Nadie sabe
nada. Ni Buenafuente ni Romero al
teatre Artèria Paral·lel de Barcelo-
na, el 12 de desembre. Inicial-
ment, el muntatge està previst
que faci estada fins al 6 de gener.
Romero i Buenafuente traslladaran
el món de l’humor a un escenari
teatral, amb la improvisació, la
interacció amb el públic i el co-
mentari de l’actualitat del dia com
a plats forts. Nadie sabe nada es
preestrena avui a Cornellà i  l’1 de
desembre a Lleida, amb dues fun-
cions (una d’elles amb entrades ex-
haurides). L’espectacle, que vol
aprofitar la complicitat artística
entre els dos humoristes, és una
producció d’El Terrat i de Casa Ter-
rat, un nou segell de produccions
escèniques promogut per la ma-
teixa factoria.
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L’humorista cardoní i el
reusenc tornen a treballar
junts, ara en un espectacle
que s’estrena per Nadal 



Buenafuente i
Berto Romero
porten a l’Artèria
Paral·lel «Nadie
sabe nada»

Cartell de l’espectacle


