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CULTURES

Obres d’èxit al Teatre Municipal
l’Ateneu; i «petites joies teatrals» a
l’Aurora. Entre els primers, el Cy-
rano amb Pere Arquillué; i entre
els segons, Acorar, dels mallor-
quins Produccions de Ferro. L’e-
quipament municipal i la sala in-
dependent igualadina van pre-
sentar ahir, respectivament, la pro-
gramació dels primers mesos del
2013, amb propostes conjuntes,
com abonaments i descomptes
per a obres dels dos teatres.

Obrirà temporada l’Aurora, amb
l’espectacle Red Pontiac, del dra-
maturg Pere Riera, ja aquest di-
vendres. I, fins al març, la sala in-
dependent acollirà un total de set
espectacles i divuit funcions. El di-
rector de l’Aurora, Òscar Balcells,
destacava una programació «he-
terogènia de qualitat» amb la qual,
malgrat la crisi, esperen mantenir
la tendència a l’alça quant a es-
pectadors. Com a novetat, la sala
igualadina ha posat en marxa un
nou servei de venda d’entrades per
Internet sense cap comissió. Igu-
alment, l’Aurora estrenarà la pri-
mera producció per adults Olor de
Gas, per a la qual ha engegat un
procés de micromecenatge per
finançar el cost de l’escenografia
(vegeu Regió7 del dia 3 de gener).
Ahir ja tenien 17mecenes i queden
32 dies.

L’Aurora inicia la Temporada
d’Hivern amb dues propostes mar-
cades per l’humor. Aquest cap de
setmana (11, 12 i 13 de gener), la
Sala Trono presenta Red Pontiac,
una comèdia de mares poc ex-

emplars amb Míriam Iscla (ex-T de
Teatre) i Cristina Cervià, amb un
text de Pere Riera, finalista del
Primer Torneig de Dramatúrgia
Catalana organitzat a Temporada
Alta 2011.  Quinze dies més tard
(25 i 26 de gener) el Teatre de
l’Aurora es convertirà en un caba-
ret amb El jardí de les malícies, de
la companyia Teatre al detall, un
divertit espectacle basat en textos
eròtics, que dirigeix el santvicen-
tí Joan Maria Segura. 

Un dels grans èxits de la carte-
llera catalana actual, Acorar, dels
mallorquins Produccions de Fer-
ro, que ja suma més de  10.000 es-
pectadors, es podrà veure  l’1, 2 i 3
de febrer.  El 15, 16 i 17 del mateix
mes s’estrenarà Olor de gas, l’a-
daptació teatral de la novel·la ho-
mònima de l’escriptor Pep Elias. El
març es posaran en escena dues de
les propostes de teatre de petit
format més destacades de les car-
telleres catalanes.  El 9 i 10,  la Cia.
La Planeta presentarà Fa una mica
de soroll, un thriller amb tocs de
comèdia, de la dramaturga ar-
gentina Romina Paula. El 15, 16 i
17 de març serà el torn de Carme-
la, Lilí, Amanda, de Marlia Teatre,
un collage d’històries, imatges i
cançons sobre tres dones emble-
màtiques que representen tres gu-
erres del segle passat i que sim-
bolitzen la dona lluitadora d’avui.

Finalment, la sessió de contes
per adults d’aquesta temporada la
signarà Martha Escudero, el 21
de febrer. La narradora explicarà
un seguit d’històries i cançons so-
bre les diferents facetes de l’amor.
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Red Pontiac. 11, 12 I 13 DE GENER
 De Sala Trono. 
El jardí de les delícies. 25 I 26 DE GENER
 De Teatre al detall
Acorar. 1, 2 I 3 DE FEBRER
 De Produccions de Ferro
Contes a les Golfes. 21 DE FEBRER
 De Martha Escudero
Fa un mica de soroll. 9 I 10 DE MARÇ
 De Cia La Planeta
Carmela, Lilí, Amanda. 15, 16 I 17 DE MARÇ
 De Marlia Teatre

TEATRE DE L’AURORA

Oleanna. 19 DE GENER
 De David Mamet. 
Cyrano de Bergerac. 10 DE FEBRER
 De La Perla 29
El nom. 23 DE MARÇ
 De Delaporte i de la Patellière.
Tango. 28 D’ABRIL
 De CobosMika
Una jornada particular. 11 DE MAIG
 De La Pavana
Els tres óssos. 20 DE GENER. INFANTIL.
 De L’Estaquirot
El gat amb botes. 3 DE FEBRER. INFANTIL
 De Campi qui pugui
Merci bien. 17 DE FEBRER. INFANTIL
 De Mumusic Circus
Rucs. 3 DE MARÇ. INFANTIL
 De La Pera Llimonera.
El vestit nou de l’emperador
17 DE MARÇ. INFANTIL

 De Xip Xap.

TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU

IMATGE PROMOCIONAL

El teatre suma a Igualada
L’Ateneu aposta per títols d’èxit, com «Cyrano», i la sala independent de l’Aurora estrena la

venda d’entrades per Internet Hi ha descomptes i abonaments conjunts entre els dos espais



La programació estable del
Teatre Municipal l’Ateneu d’I-
gualada permetrà gaudir, du-
rant el primer semestre de l’any,
de muntatges que vénen prece-
dits pel seu èxit de públic i de crí-
tica. La controvertida Oleanna,
de David Mamet, amb Ramon
Madaula i Carlota Olcina, dirigits
per  David Selvas, obrirà la tem-
porada el 19 de gener, a les 22 h.
Després arribarà el torn de Cy-
rano de Bergerac de La Perla 29,
amb direcció d’Oriol Broggi i
amb  Pere Arquillué de protago-
nista.  La funció es farà el 10 de fe-
brer, a les 19h. El nom, de Matt-
hieu Delaporte i Alexandre de la

Patellière, amb direcció del popu-
lar Joel Joan, es veurà el 23 de
març, a les 22h. Per celebrar el Dia
Internacional de la Dansa, Co-
bosMika oferirà Tango, el 28 d’abril,
a les 19h. Des de València arriba-
rà  la companyia La Pavana, l’11 de
maig a les 22h, amb Una jornada
particular, d’Ettore Scola. La Xar-
xa portarà teatre infantil, els di-
umenges al migdia.

Hi hau tres espectacles del Tea-
tre de l’Aurora que formen part
també de l’abonament del Teatre
Municipal l’Ateneu. Acorar, Fa
una mica de soroll, i ja a l’abril, els
dies 19, 20 i 21 d’abril, Laura a 
la ciutat dels sants, a càrrec del Tea-
tre de Ponent.
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«Oleanna» obre a l’Ateneu

Músiques de butxaca
Conjuntament amb l’Ateneu
Igualadí, s’organitza el cicle

Músiques de butxaca. El dia 1 de
març, Cece Giannotti; el 5 d’abril, Joa-
na Serrat Duet; el 3 de maig, Cesk 
Freixas i Miquel Abras i el 7 de juny,
homenatge a Salvador Espriu. 



A MÉS A MÉS

AVUI ALS ESCENARIS MANRESANS

Qui va ser membre dels Setze
Jutges Francesc Pi de la Serra
gaudeix del respecte dels
circuits internacionals de
cançó després de més de 45
anys de carrera amb un com-
promís social insubornable.
Actuarà avui a Manresa per
presentar un projecte en què,
acompanyat de dos dels mà-
xims exponents del blues del
país, Amadeu Casas i Joan Pau
Cumellas, fusiona cançons
emblemàtiques i blues.

QuicoLabora és una reivindi-
cació de cantautor treballador?

El projecte és una excusa per
cantar cançons que feia temps
que no cantava perquè no cabien
al repertori, però que les trobava a
faltar. El nom, de fet, se li va ocór-
rer al meu tècnic de la ràdio. Es pot

entendre de diferents maneres i,
com que la veritat és que nosaltres
treballem molt, ens escau.

El projecte recupera cançons
emblemàtiques...

Per mi són cançons i prou. Quan
fas cançons o alguna cosa da-
munt d’un escenari no saps com
ho rep la gent: a algú li serveix per
pensar, altres per follar, a altres per
fer dormir els nens, a altres no els
agrada i per altres són memora-
bles. Per mi totes són fills meus i,
per l’esforç que em costa fer-les,
m’agraden totes. En aquest pro-
jecte presentem Passejant per Bar-
celona, Si els fills de puta volessin
no veuríem mai el sol, Cançó en ‘i’...
Una llarga llista.

De QuicoLabora n’han fet un
disc (Temps Record, 2011), que
inclou 16 temes, dels quals tres
són instrumentals. El repertori
del concert és més extens?

És clar, són dues hores de con-

cert i ara estem en procés de treu-
re unes quantes cançons i posar-
ne d’altres. A Manresa n’estrena-
rem tres (S’ha de parlar per més dir,
Flors de clavell i Virginia Slims) que
segurament formaran part del se-
gon disc de QuicoLabora. També
farem blues instrumentals, que
ens permet improvisar. Intentem
passar-nos ho bé i transmetre-ho
a la gent. De moment, ens va bé.

Un cantautor té feina sempre?
És una feina, i m’agrada fer-la el

millor possible i per això cal tre-
ballar molt. Una cançó és un pur
entreteniment, recordant, ense-
nyant, alertant... I hi ha cançons
d’anys que són vigents, perquè
estem parlant d’un assumpte que
fa 6.000 anys que dura, des que es

va inventar l’agricultura, hi van
haver excedents de producció i va
començar el merder. I ara passem
per un moment bastat fotut per a
molta gent. Però crec que la si-
tuació millorarà, perquè en certes
coses es tornarà a l’edat mitjana, a
l’intercanvi. Ens adonarem que
no hi ha necessitat de l’actual sis-
tema de consum, que dirigeixen
psicòpates, gent que fan mal i di-
uen que fan el bé i amaguen la ve-
ritat. La gent s’adonarà que amb
menys es pot viure molt millor.

Un cantant amb una guitarra
sembla inofensiu. Per què són te-
muts els cantautors?

Quan es diuen les veritats, s’ex-
plica la pròpia manera de pensar
i es posa de manifest la solidaritat
i l’afany per arribar al màxim grau
de llibertat, els cantautors són el
que van ser els antic profetes. I
quan un cantautor realment inci-
deix o fa nosa al sistema, el maten.
Ha passat amb Víctor Jara.

Dóna més importància a la
música que a la lletra. Això és el
que li agrada del blues?

Podria ser. El blues el vaig des-
cobrir, fa molts anys, a través de la
veu i la guitarra de Big Bill Broon-
zy i no l’he deixat mai. Potser és la
música més popular del planeta.
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«El cantautor explica la veritat»

IMATGE PROMOCIONAL

Entrevista Quico Pi de la Serra
CANTAUTOR (BARCELONA, 1942)

CONCERT

 LLOC: Voilà! cafè-teatre (Manresa)
 HORA: 22 h.  PREU: 12 euros,
anticipades; i 15 euros, a taquilla

Ramon Madaula i Carlota Olcina en una escena d’«Oleanna»


