
La programació per al primer se-
mestre de l’any del Teatre de l’Au-
rora eixampla horitzons i acollirà
un cicle de quatre concerts en
col·laboració amb Joventuts Mu-
sicals d’Igualada, una novetat que
fa pujar fins a catorze espectacles
i vint-i-vuit funcions el calendari de
l’equipament anoienc per als pro-
pers mesos. La temporada que
comença aquest cap de setmana
ofereix a l’espectador la possibili-
tat de fer-se un abonament de
tres a set propostes, tal com ja va
anunciar aquest diari, el termini
màxim de compra del qual és
avui, dijous, amb cada entrada a
onze euros.

«L’oferta de música clàssica a la
ciutat no és tan àmplia com la de
música moderna, i pensem que és
una molt bona opció ampliar les
oportunitats de concerts de clàs-
sica, tant de cara a l’audiència
com als músics anoiencs», va ex-
plicar Neus Peris, de Joventuts
Musicals d’Igualada referint-se a la
programació que s’iniciarà la set-
mana vinent amb una vetllada
amb la flauta travessera, amb in-
terpretacions de Jordi Gendra i
Mariano Bas, com a protagonista.

El cicle continuarà amb Sonats,
l’escenificació musical d’un grup
de persones que viuen en un cen-
tre psiquiàtric, a càrrec de Maria Je-
sús de Arenzana (soprano), David
Murgadas (guitarra) i l’actor Joan
Valentí. El tenor Joan Eudald Cas-
telltort interpretarà música del re-
naixement i el barroc acompa-
nyat d’un clavecinista encara per
designar. La darrera cita posarà a
l’escenari de l’Aurora el Quartet Al-
timira, format per Luis Peña i Da-
vid Andújar (violins), Pol Berlin-
ches (viola) i Mariona Tuset (vio-
loncel), que tocarà peces de Mo-
zart i Beethoven.

En el capítol teatral, ja avançat
dies enrere per aquest diari, l’Au-
rora exhibirà diverses peces de
petit format que fins ara han tin-
gut una bona acollida. La comèdia

sobre el món de la publicitat No-
més un anunci, amb la manresa-
na Alícia Puertas en el reparti-
ment, obre el foc aquest divendres.
El calafí Xavier Torra serà Ricard III
a Només Ricard; el manresà Pep
Garcia-Pascual encarna Guardio-
la a Pep Talk; l’ex-Joglar Pep Vila re-

trata la Catalunya dels seixanta a
Manyac, Manyac; Òscar Muñoz
afronta el colpidor monòleg de
La nit just abans dels boscos; i el
quartet femení format per Màrcia
Cisteró, Berta Girault, Sara Espígul
i Fiona Rycroft escenifica les frus-
tracions musicals i mediàtiques

d’una dona soltera a l’obra De
quan somiava.

En el capítol infantil, Teatre Nu
recupera La lluna d’en Joan, es-
trenada fa set anys. I el mag Haus-
son durà la seva màgia a Igualada
amb un espectacle que convida els
espectadors a triar. Quant als con-
tes per a adults, Mònica Torra par-
larà de viatges a Voyage, voyage
acompanyada de la pianista Neus
Peris; i el Festival En Veu Alta durà
a l’Aurora un espectacle de contes
i danses japoneses, Kasumi-Ka
Kumo-Ka (O Niebla o Nubes). Les
entrades van de 7 a 15 euros.
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El Teatre de l’Aurora tindrà clàssica
en conveni amb Joventuts Musicals
L’equipament igualadí programa 4 concerts i suma 14 espectacles escènics aquest semestre

Paral·lel 40 i Cineclub Manresa
projecten avui, dijous (20 h, en-
trada lliure), a la Fundació Cata-
lunya-La Pedrera de la Plana de
l’Om, Casas para todos, una pro-
ducció germànica de Gereon Wet-
zel inclosa en el cicle de projec-
cions El documental del mes.
Aquest film parla d’un dels fenò-
mens socials de l’Estat espanyol
més transcendents, i nefastos, dels
últims anys: la bombolla immo-
biliària.

La càmera del realitzador ale-
many, perfecte coneixedor de la re-
alitat ibèrica, s’apropa a tot un se-
guit de projectes monumentals i
fallits, producte de l’especulació
més salvatge i irracional. I així, Ca-
sas para todos ens presenta les ur-
banitzacions Ciudad Valdeluz, a
Guadalajara, i Seseña, a Seseña, a
prop de Madrid; també ens parla
dels complexos turístics Polaris
World,  de Múrcia, i Marina D’Or
Ciudad de Vacaciones, de Caste-
lló; i de  la cirera del pastís dels des-
propòsits: l’aeroport de Castelló.

El muntatge de Wetzel combi-
na les imatges fantasmagòriques
d’aquestes obres faraòniques, con-
demnades irremeiablement al fra-
càs, amb els comentaris de per-
sonalitats com l’expresident José
María Aznar, Ana Botella –l’alcal-
dessa de Madrid– i Francisco Her-
nández –un promotor immobiliari,
conegut com el Pocero–, i els
anuncis d’unes promocions que
esdevingueren una ruïna gegan-
tina... que finalment hem pagat
tots plegats.

Casas para todos, un testimoni
tan oportú com necessari, posa el
dit a la nafra i reflexiona, tot des-
crivint-nos uns processos molt
concrets, les causes i les conse-
qüències devastadores del neo-
capitalisme més cruel. La pel·lícula
ens convida a indignar-nos –i en-
rabiar-nos– amb una investigació
seriosa  i virulenta que posa noms
i cognoms als excessos comesos
per les administracions públiques
espanyoles les darreres dècades.
Wetzel ha contribuït a un debat
més que convenient amb un do-
cument efectiu, directe i honest so-
bre una gran vergonya amb unes
seqüeles doloroses.
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«Casas para todos» 
és el testimoni de l’alemany
Gereon Wetzel sobre un dels
drames socials espanyols



El documental
del mes projecta
un film sobre la
bombolla
immobiliària

«Només un anunci». TEATRE.
Del 10 al 12 de gener.
«Només Ricard». TEATRE.
Del 24 al 26 de gener.
«Manyac, manyac». TEATRE.
Del 14 al 16 de febrer.
«Voyage, voyage». CONTES ADULTS.
El 20 de febrer.
«La lluna d’en Joan». INFANTIL.
El 22 i 23 de febrer.
«De quan somiava». TEATRE.
El 8 i 9 de març.
«La nit just abans dels
boscos». TEATRE.
Del 28 al 30 de març.

«Una hora amb Hausson». MÀGIA.
El 10 i 11 de maig.
«Pep Talk». TEATRE.
Del 16 al 18 de maig.
«Kasumi-Ka Kumo-Ka». CONTES A.
El 22 de maig.
CICLE DE JOVENTUTS MUSICALS
J. Gendra i M. Bas. FLAUTES TRAV.
El 19 de gener.
Sonats. ARENZANA, MURGADAS I VALENTÍ
El 12 de febrer.
Renaixement i barroc. CASTELLTORT
El 22 de març.
Quartet Altimira.
El 30 de maig.

LA PROGRAMACIÓ

El festival de música folk Tradi-
cionàrius que se celebra a Barce-
lona del 10 de gener a l’11 d’abril

pujarà el to reivindicatiu en l’any de
l’eventual consulta sobiranista i
programa un concert que repassa
300 anys de cançons catalanes de
lluita i resistències i un altre que
uneix musicalment Catalunya i
Escòcia. El sallentí Jordi Fàbre-
gas, director del certamen, va ex-
plicar ahir que «el 2014 és un any
esperançador» en què espera que
«passin moltes coses», fet pel qual

pretén «imbuir d’aquest esperit» el
festival d’enguany.

Maria del Mar Bonet, Quico Pi
de la Serra i Joel Joan participaran
en el recital General Moragues:
homenatge. 300 anys de cançons de
lluita i resistència, que tindrà lloc
el 30 de gener a l’Auditori. El con-
cert recordarà Josep Moragues,
general que va ser una figura clau
de la guerra de Successió i «símbol

de la resistència catalana», segons
els organitzadors. Mesclat –amb
Francesc Ribera Titot i David Ro-
sell entre els  components–, Vi-
cent Torrent, Manolo Miralles, Mi-
quel Gil, Feliu Ventura, Pau Ala-
bajos, Cesk Freixas, Jaume Arnella
i Rafael Subirachs participaran en
l’espectacle, que inclourà cançons
populars d’autors coneguts i des-
coneguts esdevingudes himnes
de lluita en els últims tres-cents
anys. L’espectacle Escòcia & Cata-
lunya. Camí de la Llibertat se ce-
lebrarà el 9 de març, també a l’Au-
ditori, amb Capercaille, Riu, The
City of Barcelona Pipe Band i els
Castellers de la Vila de Gràcia.
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El certamen que dirigeix
el sallentí Jordi Fàbrega
estableix lligams amb
Escòcia i recorda Moragues



El Tradicionàrius commemora
amb dos concerts els fets del 1714
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CULTURES 

Els actors de l’obra «Només un anunci», amb la manresana Alícia Puertas (segona per la dreta)

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Teatre, màgia, espectacles
infantils i contes per a adults
completen la programació
dels primers mesos de l’any

Avui és l’últim dia per poder
adquirir els nous abonaments
que cada espectador es fa a
mida per 11 euros l’entrada


