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La programació de l’Espai Àgora de Sant 
Oleguer aprofundeix el seu «ús social»
La temporada, que inclou activitats estables, continuarà dissabte amb l’aniversari

ESTEVE BARNOLA

Una funció d’«Absurd i rebel», la setmana passada a l’Àgora a càrrec d’il·lús Teatre

Il·lús teatre il·lustra Albert Camus

Concerts, teatre, 
musicals, cinema...
Els espectacles 
de l’Àgora de Sant 
Oleguer responen a 
l'habitual eclecticisme 
i proximitat del cafè- 
teatre, però enguany 
posen més accent en 
la seva dimensió social 
i acolliran més actes 
solidaris.

C. GASCÓN /  V. COLOMER

La temporada de l’Àgora, tot 
un univers propi al si del cen
tre cívic de Sant Oleguer (Sol i 
Padrís, 93), va començar el dia 
11 amb el concert intim ista i 
poètic de Toni Xuclà i Gemma 
Humet. Va continuar amb el 
teatre musical de la compa
nyia Miopia (Una altra vegada 
és possible) i recentment Il·lús 
Teatre estrenava (dijous i 
divendres passat) la seva lec
tura dramatitzada sobre Albert 
Camus, Absurd i rebel.

Tot esperant la nova gala 
del 16è aniversari -de  l’Àgora 
i el centre cívic- d 'aquest dis
sabte. Maria Antònia Cabis- 
tany reafirma les coordenades 
de sempre (la vocació de ser 
un espai «eclèctic, empàtic, 
rigurós i multicutural») amb 
dues «línies paral·leles»: els 
espectacles i les activitats 
estables. I el ce rt és que el 
context econòmic ha portat a 
aquest espai a «aprofundir» en 
la seva dim ensió «social».

Activitat estable
Cada dilluns i dimecres, per 
exemple, Off Sabadell fa els 
seus ta lle rs de Teatre Musical, 
q ue ja  porten una dècada amb 
Ferran Guiu al front i «formen 
part de la història de l ’Àgora 
i de la ciutat», destaca Cabis- 
tany. Com se sap, cada ta ller 
acaba amb sengles estrenes.

Cada primer d im arts de 
mes, hi ha festa country amb 
Silvia’s Friends. I és que a 
aquest espai cultural i lúdic 
la gent «necessita una mica 
d ’alegria», observa Cabistany. 
El ritme no fa lta: cada dos 
dijous, Crazy Legs hi celebra 
una festa swing oberta als 
més ballarins.

Més coses: la «Guerriia del 
Ganchillo» amb la trobada

La companyia que dirigeix 
Jordi Fité, il·lús Teatre, ha 
tornat a reblar el clau. 
•Absurd I rebel», el text llegit 
per tres actors a l’Àgora del 
centre cívic de Sant Oleguer 
dijous i divendres passat, és 
un magnífic repàs a la vida 
i obra del Nobel de 
Literatura francès, Albert 
Camus.
Les actrius Marta Thcuera i 
Montse Vidal, amateurs de 
categoria professional, fan

de narradores i empren per 
tant un estil fred I impersonal 
per recitar els textos de Fité 
sobre la vida i obra de Camus. 
Quan és el propi Camus que 
parla, qui pren la paraula és 
Joan Carreras, un actor bregat 
en aquesta feina, que 
interpreta amb gestualltat, 
tons i expressió facial cada 
frase i cada paraula, que envia 
el missatge am b absoluta 
claredat i sense cap afectació 
teatral.

I així anem aprenent que 
Camus va morir de la forma 
que ell considerava més 
absurda, un accident de 
cotxe, que va ser el primer 
Intel·lectual d ’esquerres 
anti-sovíètic, en oposició a 
Sartre, gosadia que el va 
aïllar de l’elit de pensadors 
europeus i que fer de porter 
de futbol de jove II va 
aportar una soledat i 
solidaritat que impregnarien 
la seva obra posterior.

oberta ÀgoraKnit (cada dijous), 
to ta una reivindicació de les 
coses fe tes a mà d ’abans. I en 
la part més artística, els exito
sos Tastets d ’Art que coordina 
Lídia Guarch amb petites expo
sicions i una te rtú lia  a càrrec 
de l’autor. Cada 4 0  dies, apro- 
xidament.

Programació
Pel que fa a la graella d ’ac
tuacions. recomanen la gala 
d ’aniversari per gaudir de 
gags i actuacions amb Total 
Enjoy Theatre (la companyia 
de l’Àgora), el swing de Crazy 
Legs, el country de S ilvia’s 
Friends o els Bastoners de 
Sabadell. És dissabte a partir 
de les 21h. i l ’endemà el clàs
sic concurs de tapes fredes, al 
migdia.

Pel 16 de novembre està 
anunciat el documental 4F. Ni 
oblit ni perdó (18h.), i pel dia 
2 9  un espectacle pel Dia Mun
dial dels Drets Humans amb 
el m im i actor Carlos Martínez 
(21.30h).

Solidaritat
L’Àgora mostrarà el seu ves
sant més solidari, a ltre cop.
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Regularment hi ha 
festes country, de 
swing o taller de 
teatre musical

amb la festa a favor de la nena 
Alícia, jun t amb la presentació 
d ’un llibre de diversos autors 
per a donar suport a la curació 
de la seva m alaltia. Antologia 
solidaria.

En la mateixa línia, Anak Dari 
Indonèsia presenta el 9  i 11 
de desembre el seu «mercadet 
solidari» i el 14 de desembre 
arriba la «Festa solidària» per 
la construcció d ’una escola a 
l ’Afghanistan. „

Il·lús Teatre, d irig it pel saba- 
dellenc Jordi Fité, tornarà per 
complir amb la seva ínel·ludible 
cita nadalenca amb un nou 
cabaret literari i musical, amb 
10  funcions a partir del dia de 
Nadal. Una selecció de textos 
-poesia , prosa, te a tre ...-  de 
Fité al voltant d ’un tema o un 
autor i que es gaudeixen amb 
música en directe ■La proximitat i l’eclecticisme són algunes de les virtuts d’aquest cafè-teatre


