
UN SECTOR BÀSICEl sector del teatre familiar ha patit la crisi com la resta, però la seva presència als escenaris
continua essent un dels motors de l’oci infantil. La segona edició del cicle que fa el teatre de l’Aurora ho visibilitza
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El sector del teatre familiar gau-
deix de bona salut a la comarca de
l’Anoia i durant les festes es podrà
apreciar el treball de set compan-
yies professionals de la comarca
en les representacions i activitats
del Cicle Km.0, que repeteix esta-
da al teatre de l’Aurora d’Igualada.
«El primer cicle va tenir molt bona
acollida, i per això torna», explica
el director del centre, Òscar Bal-
cells.

La moguda s’iniciarà els dies 26
i 27 de desembre (19 h) amb les
funcions de l’espectacle Sempre
de vacances, el darrer que ha creat
la companyia de Sant Joan de Me-
diona 2princesesbarbudes, amb
Helena Casas, Marc Marcé, Marc
Poch i Toni Vilaprinyó. El muntat-
ge parla de la vida de les orenetes,
que arriben aquí al principi del
març i no se’n van fins al final del
setembre, per mitjà d’onze can-
çons de composició pròpia. «És
important que les companyies
d’aquí fem una mica de gremi per
reivindicar que a l’Anoia es fan co-
ses de qualitat», apunta Marcé.

El cicle es clourà els dies 7 i  8 de
gener (19 h) amb dues represen-
tacions de Maure el dinosaure, la
producció més recent de la com-
panyia de Sant Martí de Tous Tea-
tre Nu. Els protagonistes són una
nena petita i valenta, la Martina, i
el gran dinosaure blau anomenat
Maure. Quan ell es perd a la ciutat,
la joveneta s’apressa a trobar-lo.
«L’espectacle va dirigit al públic
familiar, però molt especialment

a la franja de 2 a 8 anys», explica
Maria Hervàs, que reconeix que
«és una franja que no havíem atès
gaire fins ara». L’actriu interpreta
l’obra juntament amb l’actor
Francesc Mas, sota la direcció de
Víctor Borràs.

Les entrades es poden adquirir
a un preu de 8 euros (6 euros amb
descompte), tant per Internet
(www.teatreaurora.cat) com a les
taquilles de l’equipament de la
plaça de Cal Font. També es po-
den reservar al telèfon 93 805 00
75 (dijous, de 19 a 20 h).

Fer-se visibles
Òscar Balcells comenta que l’ob-
jectiu del projecte és «donar més
visibilitat i posar en relleu l’exis-
tència i el treball de les compan-
yies de teatre familiar de la nostra
comarca, companyies professio-
nals, amb experiència i amb una
llarga trajectòria, que han rebut el

reconeixement arreu, sobretot
dins del sector professional, però
que potser aquí, a casa, no es co-
neixen prou».

A més de 2princesesbarbudes i
de Teatre Nu, el Cicle Km.o també
disposa de la participació de la
Cia. La Mandarina (Igualada),
que havia d’obrir el certamen amb
l’espectacle Anne, però es va haver
de suspendre a darrera hora, la
Companyia Pelmànec (Piera), la
Farrés brothers i cia. (Igualada),
La companyia del príncep Totilau
(Sant Martí de Tous) i Tot Circ (Co-
pons). «El Teatre de l’Aurora posa
l’escenari, l’aparador per oferir
una oportunitat més per donar a
conèixer, no només la feina im-
portant que fan aquestes com-
panyies, sinó també com la fan».

Precisament, per donar valor al
«com» s’ha programat un seguit
de tallers, exposicions i visites
guiades, entre d’altres iniciatives,

que «serà el punt de trobada entre
els artistes i els espectadors, que
permetrà conèixer una mica més
els notres veïns que es dediquen
al teatre familiar a casa nostra»,
afegeix Balcells.

Una de les activitats anirà a cà-
rrec de Cia. La Mandarina, que ha
programat un taller de dansa al
seu local Espai d’Arts, adreçat a
nens i nenes de 4 a 6 anys i de 7 a
9 anys. La trobada és oberta a tot-
hom, no pressuposa cap coneixe-
ment previ de dansa i va inclosa
en el preu de l’entrada de l’espec-
tacle Sempre de vacances. La cita
és per al mateix dia 27 de desem-
bre a les 11 h, i per participar-hi cal
fer la reserva a info@teatreauro-
ra.cat.

Teatre Nu, per la seva banda,
convida a conèixer les seves ins-
tal·lacions de Sant Martí de Tous,
La Casa del Teatre Nu. El dia 8 de
gener s’hi farà una visita guiada a
les 12 h, i la participació s’inclou
en l’entrada del muntatge Maure
el dinosaure. Com que hi ha un lí-
mit d’assistència de mig centenar
de persones, cal confirmar-la al
correu info@teatreaurora.cat.

Tal com indica Maria Hervàs,
de Teatre Nu, el Cicle Km.0 «és
una iniciativa molt bonica per co-
nèixer les companyies d’aquí i els
seus projectes. El Km.0 està de
moda en molts àmbits, com la
cuina, i hem de practicar-lo, tam-
bé en el teatre! També és molt im-
portant, d’altra banda, perquè no-
saltres, les companyies d’aquí, pu-
guem fer pinya».

REDACCIÓ MANRESA

L’Aurora reivindica els grups de
l’Anoia que ofereixen teatre familiar
El Cicle Km.0 programa funcions, tallers i visites de set companyies professionals de la comarca
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Els músics que interpreten «Sempre de vacances». 
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«Maure el dinosaure» és una obra de Teatre Nu. 

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Òscar Balcells

El grup 2princesesbarbudes
presenta el darrer muntatge
creat fins ara, «Sempre de
vacances», amb onze cançons

Teatre Nu mostrarà la seva
producció més recent, «Maure
el dinosaure», que vol cobrir
la franja de 2 a 8 anys

Durant les festes nadalenques
també hi haurà un taller de
dansa de Cia. La Mandarina i
una visita a la casa dels Nu

L’ANIMACIÓ 
DE DISNEY
MANTÉ EL
NIVELL ALT

VAIANA 
Estats Units, 2016. Animació. 113 mi-
nuts. Direcció: John Musker i Ron Cle-
ments. Guió: Jared Bush, Ron Clements,
John Musker, Pamela Ribon i Taika Waititi.
Música: Opetaia Foa'i, Mark Mancina i Lin-
Manuel Miranda. Productora: Walt Disney
Animation Studios. Pantalles: Bages Cen-
tre (Manresa), Avinguda (Puigcerdà), Guiu
(La Seu) i Multicines (Abrera).

Els mítics estudis Disney
van recuperar, després
d’una etapa molt titube-

jant, el seu esplendor creatiu al
final dels anys vuitanta. La for-
midable La Sirenita va marcar
un punt d’inflexió que va obrir
una era vertaderament daurada.
Els artífexs d’aquest llargmetrat-
ge (John Musker i Ron Cle-
ments) també estan darrere d’al-
tres obres rellevants, com Alad-
din i Hércules. I ara tornen en
plena forma amb el cinquanta-
sisè llargmetratge animat de la
factoria Disney.

Vaiana narra el viatge inicià-
tic de la filla adolescent del cap
de l’illa Motoniu, a la Polinèsia,
que vol salvar el seu poble. La
llegendària productora ha apos-
tat en les últimes dècades per les
figures femenines (Pocahontas,
Mulan, Frozen...) i el seu prota-
gonisme connecta amb un espe-
rit modern inqüestionable que
deixa enrere les mirades sexistes
més caduques. Vaiana és una
noia valenta i independent i la
tram del film no s’embolica amb
històries sentimentals. Cap per-
sonatge masculí eclipsa, així,
l’aventura de Vaiana.

El guió potser s’atura en mas-
sa llocs comuns, però el tàndem
que formen Musker i Clements
desplega novament el seu talent
innegable i el festí està assegu-
rat. La marca de la casa, indiscu-
tiblement distingida, es reflec-
teix en una narrativa envejable,
un disseny visual immaculat i
una pintura enginyosa dels ca-
rismàtics personatges secunda-
ris (el cranc i el pollastre, entre
d’altres). I, evidentment, no hi
pot mancar el component musi-
cal, amb les seductores cançons
compostes per Lin-Manuel Mi-
randa, la darrera estrella de
Broadway. La festa animada
continua.
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