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L'Aurora exhibeix el talent dels grups teatrals
anoiencs en el Cicle Km. 0

Títol: Europa Espanya Català

D'un cop d'ull

La primera edició del cicle, organitzat pel Teatre de l'Aurora, se celebrarà aquestes festes
nadalenques amb espectacles i activitats paral·leles per a tots els públics. Hi participen 8
companyies anoienques professionals dedicades als espectacles familiars, un fet insòlit a
Catalunya.

Un ventall de vuit companyies anoienques seran aquestes festes al Cicle Km. 0 de teatre.
L'organitza el Teatre de l'Aurora que vol amb aquesta iniciativa donar conèixer al públic d'Igualada
i comarca a les formacions del propi territori. En la presentació del projecte, Clara Dalmau, de la
Companyia del Príncep Totilau -amb seu a Tous- assenyala que "per diferents circumstàncies, si
no ens contracta l'Ajuntament o el Teatre de l'Aurora, és molt difícil recalar a Igualada per
representar una obra. El fet és que Xarxa no programa gairebé mai companyies de la comarca".
Aquesta iniciativa resol, segons Dalmau, aquest desconeixement de les produccions fetes a la
comarca.

El cartell de la primera edició del cicle -que se celebrarà anualment per les festes nadalenques-
presenta els espectacles 'El silenci d'Hamelin', de Farrés brothers i cia., 'El llop ferotge', de La
companyia del príncep Totilau i diverses activitats paral·leles, que permetran conèixer les
companyies de portes endins.

Tal com explica Òscar Balcells, director del Teatre de l'Aurora, amb aquest cicle es vol "posar en
relleu l'existència i el treball de les companyies de

teatre familiar de la nostra comarca, companyies amb una llarga trajectòria i molt reconegudes
arreu del país i a l'estranger, sobretot dins el sector professional, però que potser aquí, a casa, no
es coneixen prou".

El Cicle Km.0 compta amb la col·laboració de les companyies: 2princesesbarbudes (Sant Joan de
Mediona), Cia. La Mandarina (Igualada), Companyia Pelmànec (Piera), deParranda
(Igualada/Manresa), Farrés brothers i cia. (Igualada), La Companyia del Príncep Totilau (Sant
Martí de Tous), Teatre Nu (Sant Martí de Tous) i Tot Circ (Copons). Vuit companyies professionals
de l'Anoia, que es dediquen principalment als espectacles familiars, amb experiència, prestigi dins
el sector i amb espectacles de qualitat. "Aquesta és una situació gairebé insòlita al nostre país,
som uns afortunats" assenyala Òscar Balcells, remarcant que

"el Teatre de l'Aurora posa l'espai, l'escenari, per oferir una oportunitat per donar a conèixer no
només la important feina que fan, sinó també com la fan".

En aquest sentit, en cada edició anual del Cicle Km.0, i paral·lelament als espectacles programats,
creats per les companyies anoienques, es duran a terme un seguit d'activitats paral·leles (tallers,
visites guiades, exposicions, etc.) "que seran el punt de trobada entre els artistes i els
espectadors, un punt de trobada que permetrà conèixer una mica més aquestes companyies". En
aquesta primera edició, el programa del Cicle Km.0, presenta tres propostes: una visita guiada al
taller de Farrés brothers i cia., un taller realitzat per La Companyia del Príncep Totilau i una
exposició a càrrec de Tot Circ. En aquest cas, la companyia de Copons, presentarà un tast de
l'exposició 'Retalls de circ', un recull de cartells del món del circ de tots els temps. La mostra es
podrà veure al vestíbul del teatre del 21 de desembre al 3 de gener.

Teatre familiar enmig del Nadal



Les representacions d''El silenci d'Hamelin' tindran lloc dissabte 26 i el diumenge 27 de desembre,
a les 7. Les funcions d''El llop ferotge' es duran a terme el dissabte 2 i diumenge 3 de gener,
també a les 7. En el cas de les visites, el 'Benvinguts al taller' de Farrés brothers i cia., es durà a
terme el diumenge 27 de desembre, a les 11 i a 2/4 d'1 al taller de la companyia, al carrer Sant
Antoni de baix, 39, d'Igualada. La visita és gratuïta i va inclosa en l'entrada d''El silenci d'Hamelin'.
Un cop comprada l'entrada , els interessats en fer la visita han de fer una reserva a través del
correu info@teatreaurora.cat

El taller 'Aprèn a donar vida a un objecte!', a càrrec de La companyia del príncep Totilau, es durà a
terme el dissabte 2 i el diumenge 3 de gener, en finalitzar les representacions d''El llop ferotge'' i
també és inclòs amb l'entrada per a les funcions d'aquest espectacle. Les entrades 8 i 6 euros
(amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l'Aurora
(a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. També es poden reservar prèviament
trucant al 938050075 exclusivament els dijous de 7 a 8.


