
El Teatre de l’Aurora d’Igualada
ha recuperat, després de més de
deu anys sense fer-se, el Cicle de
Teatre Amateur. Segons va explicar
ahir el seu director, Òscar Bal-
cells, el cicle neix amb l’objectiu
que les companyies de teatre ama-
teur de l’Anoia puguin «mostrar al
públic els seus treballs», alhora que
vol ser un «reconeixement a totes
aquestes entitats sense ànim de lu-
cre que busquen, a través del tea-
tre, dinamitzar les seves localitats
i generar gust pel teatre». Per tant,
durant el mes de juny tres com-
panyies de la comarca –el Grup de
Teatre Ballestea (Piera), el Grup de
Teatre de Montbui i el Grup de
Teatre Quadrat Màgic (Igualada)–
realitzaran un total de sis fun-
cions a la sala igualadina.

Reprendre aquesta oferta teatral
respon, segons Balcells, al fet que
«a l’Anoia hi ha un moviment de

teatre d’aficionats molt important
amb un total de 16 companyies».
La intenció de la sala igualadina és
que «cada mes de juny, tres grups
de teatre de la comarca puguin
donar a conèixer la seva feina». Per
a Balcells, la tasca que fan aques-
tes companyies amateurs és «molt
respectable, acurada i digna», i
precisament per aquest motiu és
important que «puguin tenir pre-
sència a un teatre».

Arran de la recuperació d’a-
quest cicle, Balcells va explicar
que les mateixes companyies
s’han organitzat per dur a terme
una trobada per conèixer-se i
«compartir experiències i provar
d’organitzar algun tipus de cir-
cuit de teatre amateur com ja es fa
a l’Alt Penedès». La trobada la fa-
ran el proper 16 de juny.

La primera companyia a obrir el
cicle serà el Grup de Teatre Ba-
llestea de Piera, amb La casa de los

olvidos. La representació es farà
aquest cap de setmana (9 i 10 de
juny). La casa de los olvidos és
una comèdia que té lloc en un
casal d’avis i que pretén oferir una
dosi de crítica per l’abandona-
ment social al qual està exposat
la gent gran. Un text escrit i dirigit
per Ricardo Muñoz, membre del
grup, que va néixer el 2008.

L’humor també centrarà els dos
espectacles restants: el musical
T’estimo, ets perfecte, ja et canvia-
ré...», del Grup de Teatre Montbui,
escrit per Joe DiPietro i Jimmy
Roberts, que es posarà en escena
el cap de setmana del 16 i 17 de
juny; i «Quatre 'locas' i un funeral,
un text propi de Quadrat Màgic,
que es podrà veure el el 30 de
juny i 1 de juliol. Les sessions de
dissabte es representen a les 10 de
la nit i les de diumenge, a les 7 de
la tarda. El preu de les entrades és
de 6 a 8 euros.
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L’Aurora recupera el cicle de
teatre amateur per potenciar
les companyies anoienques
Durant aquest mes passaran per l’escenari igualadí tres companyies

de la comarca Feia deu anys que la iniciativa havia deixat de celebrar-se



ARXIU PARTICULAR

La música clàssica no s’hauria d’associar amb paraules com avorriment.
Una idea «preconcebuda» que es vol trencar a través de l’espectacle Postres
de Músic, una proposta nascuda des de l’Escola Municipal de Música de Sant
Joan de Vilatorrada per buscar nou alumnat i que s’està representant per
escoles del municipi. Avui hi haurà quatre passis més i ja se n’han fet cinc
amb nens i nenes d’1 a 10 anys. Els professors de l’escola de música
santjoanenca Sergi Beringues (trompeta) i Loreto Pedreira (piano), al costat
de l’actor Ernest Coma (antic alumne del centre i en el paper de cuiner)
proposen música en directe cuinada amb un llibre màgic de receptes.



«Postres de Músic» a les escoles santjoanenques

Breus

Divendres, la Fundació Jaume
Casademont celebrarà l’acte de
lliurament de les Beques Jaume
Casademont, entre les quals hi
ha la d’Innovació en Cultura Po-
pular, convocada per segon any
consecutiu per la Fundació Jaume
Casademont i, com a mercat as-
sociat, la Fira Mediterrània de
Manresa. L’acte tindrà lloc a 2/4 de
8 del vespre, al Teatre Municipal de
Girona. L’ajut ha rebut un total de
28 propostes artístiques i està do-
tat amb 5.000 €, xifra que ha de re-
presentar com a màxim el 50% del
pressupost de producció de l’es-
pectacle. La proposta guanyadora
s’estrenarà en la Fira Mediterrània
de Manresa d’enguany i serà con-
tractat per l’Ajuntament de Girona,
un altre dels socis del projecte.
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La Beca Innovació rep 28
propostes artístiques

CULTURA POPULAR

El llibre De tot cor (L’Albí), un re-
cull de  contes escrits per 32 autors
i autores de l’Anoia, el Bages, el Ber-
guedà i el Solsonès, es presentarà
dijous a la Biblioteca Central d’I-
gualada, a les 7 de la tarda. L’acte
tindrà la presència dels autors
anoiencs Pep Elias, Joan Pinyol,
Marila Pons, Teresa Roig, Josep
Maria Solà i Montserrat Vilarmau
i dels filòlegs Jaume Farrés, Jordi
Estrada i Llorenç Capdevila. La
presentació compta amb la col·la-
boració de la Llibreria Llegim.
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El recull de contes
«De tot cor» es
presenta a Igualada

LLETRES

Responsables de les companyies i del teatre igualadí, ahir, després de la presentació del cicle
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CULTURES

iberpisos.es i ibercoches.es 
són els nous portals de classificats a Internet que Regió7 

posa al teu abast

Necessites vendre casa teva? Estàs buscant un vehicle d’ocasió?

Regió7 posa a la teva disposició els portals de classificats més eficients 
del mercat, amb l’oferta més completa de tot l’estat.

Per a més informació: departament de publicitat de Regió7 93 877 22 33

Amb ibercoches.es pots trobar de manera ràpida i senzilla el 
vehicle que necessites. Si estàs interessat a vendre el teu cotxe, 

ibercoches.es és el millor aparador per a la venda

ibercoches.es
Iberpisos.es t’ofereix una àmplia oferta d’anunis per comprar, 

vendre o llogar pisos, xalets, locals comercials, etc. Pots publicar 
els teus anuncis a través d’Internet, incloent-hi fotografies, 

vídeos i geolocalització. Conté, a més, una sèrie de serveis que 
t’ajudaran a assolir els teus objectius amb més facilitat: alertes, 

control de qualitat, serveis “premium”

iberpisos.es


