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Miquel Adam, que té vincles fa-
miliars a Manresa i que actualment
és cap de premsa d’Edicions de
1984, acaba de debutar en l’àmbit
de la literatura amb els relats de
«resistència i existència» que s’in-
clouen a Torero d’hivern, un llibre
que va presentar ahir, en què tant
apareix un particular president
d’escala com un jove editor.

Adam, que fa 12 anys que tre-
balla al món editorial, on ha tocat
totes les tecles, va mostrar el seu
nerviosisme a l’hora d’enfrontar-
se amb els periodistes des de l’al-
tre costat de la taula per presentar
la seva primera obra, amb disset
relats, en els quals no s’obvia ni la
ironia ni una certa comicitat.

L’escriptor, que va estudiar Eco-
nòmiques -com alguns dels seus
personatges- i que va qualificar de
situació «inèdita i paranormal»
poder parlar del seu propi llibre, va
afirmar que el lector es trobarà
amb unes històries amb un toc hu-
morístic, «amb personatges plens
de fantasies, no totes positives, ja

que hi ha un president d’escala que
vol implantar un estat totalitari al
seu bloc». Són personatges als
quals sempre fa xocar amb la re-
alitat, cosa que no és aliena a la
seva feina. «Mercadegem amb la
ficció però ens topem constant-
ment amb la realitat», va destacar.

Quant al títol, Torero d'hivern, va
comentar que va sorgir d’una his-
tòria que li van explicar de l’avi de
la seva dona, que vivia en un bar-
ri barceloní, als anys 20, envoltat de
persones que acabaven d’arribar
de Múrcia i que l’anomenaven
«torero d’hivern per com anava
vestit». L’home creia que l’expres-
sió era positiva, «però significa
que ets un desgraciat, perquè a l’hi-
vern no hi ha temporada de toros».
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Miquel Adam debuta amb els
relats de «Torero d’hivern»
L’autor, amb vincles manresans, fa 12 anys que treballa al món editorial

El Teatre Municipal l’Ateneu d’I-
gualada ha presentat la progra-
mació de tardor i hivern, que in-
clourà una vintena d’espectacles
de teatre, música i dansa, entre els
organitzats pel departament mu-
nicipal de Promoció Cultural, per
La Xarxa, i els del cicle Músiques
de Butxaca de l’Ateneu Igualadí.

La companyia basca Kulunka
s’encarregarà d’encetar la tempo-
rada amb André y Dorine el 20 de
setembre. Es tracta d’un especta-
cle que explica amb delicadesa el
drama de l’Alzheimer i que ha
triomfat en 25 països els últims
cinc anys. Es tracta d’un treball de
teatre gestual i amb màscares.

D’entre els espectacles destacats
també cal fer esment d’El grito en
el cielo (3 octubre), de la compa-
nyia andalusa La Zaranda, que
tracta amb ironia punyent el tema
del pas del temps; i l’òpera Ma-
dama Butterfly (11 octubre), que
inclourà música en directe i el cor

Hirosaki del Japó. També hi hau-
rà dues propostes d’intriga: La ra-
tonera (18 d’octubre), d’Agatha
Christie, amb un repartiment d’ac-
tors catalans; i Idiota (1 de no-
vembre), de Jordi Casanovas, amb
Ramon Madaula i Anna Sahun.

Música i teatre s’uneixen a l’es-
pectacle Somriures i llàgrimes (25
d’octubre), mentre que el món
dels pallassos es farà present amb
Rhum (7 de novembre), a càrrec de
Rhum i Cia. Que, que dedica un
homenatge al pallasso Joan Mon-
tanyès, Monti. La dansa arribarà
amb Constelaciones (6 de desem-
bre), basada en l’obra de Joan
Miró i interpretada per la compa-
nyia Aracaladanza. 

La temporada es tancarà el 12
de desembre amb Neus Català, un
cel de plom, basada en la vida de la
supervivent dels camps d’exter-
mini nazis. L’espectacle, estrenat al
Grec, està protagonitzat per l’actriu
Mercè Arànega.

Els abonaments, que permeten
veure cinc espectacles al preu de
50 euros, es podran adquirir a
partir del 9 de setembre, i els pri-
mers 30 abonats tindran un des-
compte per a l’òpera Madama
Butterfly. Les entrades, a partir
del 13 de setembre.
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Destaquen l’òpera
«Madama Butterfly» i l’obra
sobre Neus Català, amb
l’actriu Mercè Arànega



El Teatre l’Ateneu
d’Igualada programa
una vintena d’espectacles

La temporada s’encetarà amb «André y Dorine», dels bascos Kulunka
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La Farsa de Berga estrenarà
«Burundanga», de Jordi Galceran

L’Agrupació Teatral la Farsa, de
Berga, encetarà un nou curs amb
l’estrena de la comèdia Burun-
danga, de Jordi Galceran, els pro-
pers 19 i 20 de setembre al Teatre
Municipal. L’entitat també ha
anunciat que el 24 i 25 d’octubre
presentarà Método 33, de Francesc
Parcerisas, amb adaptació de Llu-
ís Tuneu; i el 7 i el 8 de novembre
tornarà a repetir, al Teatre Patronat,
l’èxit de La caputxeta que escom-
brava l’escaleta, de Xavier Gonzà-
lez-Costa. A més, la Farsa ja té les

dates de representació dels Pas-
torets: 1, 3 i 10 de gener. A final
d’octubre s’iniciaran els assajos i hi
haurà força canvis en l’ordre de les
escenes, la tramoia i el text.
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Intèrprets de «Burundanga»
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