
Sense cap suport públic ni
privat, el grup Lacetània Teatre
ha impulsat una nova edició del
Trau, el festival d’arts escèni-
ques de tardor de Solsona. Els
caps de setmana del mes de no-
vembre es podran veure al Ta-
trau Teatre quatre propostes de
companyies joves «que han fet
molt bona temporada a Barce-
lona i, per tant, estan marcant
tendència a l’escena del nostre
país», segons ha explicat Aleix Al-
bareda, actor i director i membre
de Lacetània Teatre.

Albareda afirma que,
en no tenir ajudes eco-
nòmiques, les compa-
nyies actuen al fes-
tival Trau «gai-
rebé com un fa-
vor: només s’en-
duen un tant per
cent, ele-
vat, dels
guanys de taqui-
lla». De tota ma-
nera, i tenint en
compte que el Ta-
trau Teatre no-
més té 100 butaques,
Lacetània ha fixat les
entrades a preus «ajustats». Cos-
ten entre 10 i 12 euros, i s’ofereix
un abonament de 30 euros pels
quatre espectacles. «Més bé no
ho podem fer», afirma el res-
ponsable de Lacetània.

A més, si en edicions anteriors
s’han programat espectacles en
els quals només intervenia un
parell o tres d’actors, en aques-
ta ocasió la majoria de les obres
tenen un repartiment més am-
pli. D’altra banda, però, s’ha re-
duït el nombre de representa-
cions. Fins ara, les obres es pro-
gramaven un parell de dies del

cap de setmana, però això com-
portava despeses d’estada per als
actors i tècnics del muntatge.
Per això, s’ha ofert a les compa-
nyies fer tan sols un dia de re-
presentació. Tot i així, la Com-
panyia Ignífuga ha decidit fer dos
dies de funció.

Del 95 al 62 % d’ocupació
Tenint en compte els esforços
fets per bastir una tardor més, i
ja en seran quatre, el cicle Trau,
ara el repte per a Lacetània Tea-
tre és atraure públic cap al Tatrau
Teatre, un equipament que van

obrir l’abril del 2011 en
un local del carrer de

Santa Llúcia que havia
estat una quadra i una ca-

serna militar. Lacetània in-
sisteix amb un cicle es-

cènic a càrrec de
c o m p a -

nyies fora-
nes, tot i que l’o-

cupació del Tatrau
es queda en el 62%. És

un      fluix balanç tenint en
compte que, amb les      ob-
res que produeix el mateix

grup solsoní en el marc
del cicle Escenes, que es

programa a la primavera, l’ocu-
pació de l’equipament puja fins
al 95%.

Albareda sosté que, amb el
Trau d’enguany, «el públic assi-
du veurà bon teatre, tot i que bus-
quem atraure el públic jove».
El responsable de Lacetània des-
taca l’obra La norma de l’extinció,
d’Anton Txékhov, amb la qual la
Cia. Ignífuga «dóna la seva visió
jove d’un clàssic. Nosaltres els
oferim un teatre amb el públic a
tocar i a tres bandes, que troben
a pocs llocs, tot i que és com l’as-
sajat».
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«LO NOSTRE NO FUNCIONA», MALI VANILI
Dissabte, 8 de novembre, a les 22 h

El particular duet musical Mali Vanili
portarà el seu espectacle Lo nostre no
funciona, que ha estat apadrinat per Paco
Mir, del Tricicle. Miquel Malirach (Mali) i
Jofre Borràs (Vanili), que s’han passat els
darrers anys formant part del reparti-
ment de grans musicals, presenten una
proposta amb humor i cançons.



«IL·LUMINATS»,
SENSEDRAMA TEATRE

Diumenge, 16 de
novembre, a les 19 h
Il·luminats és una comè-
dia estrenada la primave-
ra passada que convida a
reflexionar sobre la
solitud, la incomunicació
familiar, la parella... en
clau d’humor blanc i àcid.



«TOTHOM DIU QUE ESTÀ BÉ», 
LA PEPO TEATRE

Dissabte, 29 de novembre, 22 h
La comèdia, que es va estrenar el se-
tembre al Teatre Gaudí, narra les his-
tòries d’un grup d’amics d’entre 20 i
30 anys que exposen les il·lu-
sions i pors sobre l’amor, l’amistat, 
el sexe, els dubtes existencials i les
diferències entre dones i homes.



LA PROGRAMACIÓ

El festival Trau aposta per portar a
Solsona quatre joves companyies
El Lacetània insisteix amb les obres foranes, tot i que no tiben tant públic com les locals

AVUI ALS ESCENARIS

Els dies feliços, de Becket, re-
trata la Winnie, una dona que,
malgrat estar empresonada
dins d’una muntanyeta de ter-
ra, es manté poderosa i opti-
mista. L’arriscat paper és a càr-
rec d’Emma Vilarasau.

REDACCIÓ | MANRESA

Vilarasau 
és una dona
empresonada
L’ESPECTACLE

TÍTOL: «Els dies feliços» 
 LLOC: Sala Petita del Kursaal 
 HORA: 21 h  PREU: 22 euros

El popular i polifacètic artis-
ta Pau Riba torna a portar al
Voilà! el seu espectacle Ribai-
bal, en el qual fa una particu-
lar versió del seu llegat creatiu.

REDACCIÓ | MANRESA

Pau Riba fa
«Ribaibal» 
a Manresa
EL CONCERT

 LLOC: Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74.
Manresa) HORA: 22 h 
 PREU: 10 euros

Jordi Savall, que va ser artista convidat de la Fira Mediterrània del 2013

ARXIU/SALVADOR REDÓ

L’intèrpret, director i musicòleg
Jordi Savall (Igualada, 1941) va
ser guardonat ahir amb el Premi
Nacional de música del ministeri
de Cultura per la seva «infatigable
labor en la recuperació i la difusió
del patrimoni musical». Savall va

ser distingit amb el premi en la mo-
dalitat d’interpretació, mentre que,
en la modalitat de composició, la
guardonada va ser la composito-
ra madrilenya resident a Alemanya
María de Alvear. La distinció ve
acompanyada d’una dotació de
30.000 euros per a cadascun. El
premi de Savall li arriba menys de
dues setmanes després de rebre la
Medalla d’Or de la Generalitat.

L’igualadí ha estat premiat per
decisió de la majoria del jurat per
«ser un dels grans intèrprets del
nostre temps, referent de diverses

generacions de músics, per la seva
infatigable labor en la recuperació
i la difusió del nostre patrimoni
musical, que ha portat pels cinc
continents durant quatre dèca-
des i que ha plasmat en una ex-
tensa i rica discografia. Per la seva
reivindicació constant en l’ager-
manament entre les civilitzacions
d’Orient i Occident».

El 2012 va rebre el premi danès
Léonie Sonning, considerat el No-
bel de la música, i el 2013, la in-
sígnia de Cavaller de la Legió d’ho-
nor de la República Francesa.

ACN | MADRID

A l’intèrpret se li reconeix
la seva «infatigable labor 
en la recuperació i difusió
del patrimoni musical»



L’igualadí Jordi Savall, Premi Nacional
de Música del ministeri de Cultura

«LA NORMA DE L’EXTINCIÓ», CIA. IGNÍFUGA
Dissabte, 22 (22 h), i diumenge, 23 (19 h) de novembre

Una adaptació pròpia i contemporània del clàssic d’Anton Txèkhov.



