
Entrevista Lluís Segura

El 17 de maig del 1997 s’inau-
gurava oficialment el Teatre de
l’Aurora. I el 17 de maig del 2007
la sala celebrava vint anys amb
teatre i envoltada de la gent que
l’ha fet possible: espectadors,
col·laboradors, actors... L’Aurora
és una sala independent, petita,
amb una capacitat màxima de 110
localitats que, des de l’inici, ofe-
reix una programació estable de
teatre  que ha fet créixer l’oferta
cultural de la ciutat. Després de
dues dècades, 460 espectacles,
62.000 espectadors i 21 produc-
cions pròpies,  Lluís Segura,  pre-
sident d’Unicoop Cultural, entitat
gestora de l’espai, explica els
punts forts del teatre de Cal Font. 

En l’acte de celebració del 20è
aniversari va dir que «Igualada
necessitava un teatre petit com
l’Aurora». Per què?

Perquè l’Aurora és un teatre pri-
vat, que ofereix programació in-
dependent, que dóna espai a les
companyies emergents i locals, i
intenta educar el públic en l’amor
cap al teatre. Quan vam començar
teníem dos reptes: fer teatre fora
de la capital i engrescar el públic.
Ho hem aconseguit. 

Per què era un repte fer teatre
fora de Barcelona?

Per començar, pel simple fet
que les companyies, la majoria es-
tablertes a la capital, s’havien de
desplaçar. Ara, després del rodat-
ge que hem fet ja no ens posen pe-
gues, però al principi teníem feina
a convèncer els artistes perquè
vinguessin a Igualada. Ja d’entra-
da ens avisaven: «si ens hem de
moure, els preus pugen».

L’any passat l’ocupació del
teatre va ser de més del 70 %.
Això vol dir que tenen un públic
molt fidel.

Sí, tenim un públic molt fidel! I
és que el cuidem molt. Hem acon-
seguit connectar-hi molt gràcies a
la proximitat: des de les recoma-
nacions personals que fem als qui
entren, la presentació de l’obra en
cada espectacle i les trobades amb

els creadors que fem cada diven-
dres. Tot ajuda per crear un vincle
entre els qui portem el teatre i els
qui vénen al nostre teatre. 

La programació és important
per guanyar espectadors...

Sí, per això estem tan contents
de tenir un grapat de gent que ens
diu: «jo vaig a l’Aurora facin el que

facin perquè sé que sempre serà
teatre de qualitat». És una gran
fita! Volem ensenyar als especta-
dors que hi ha món més enllà de
les grans produccions comercials.
També hi ha les petites compa-
nyies que valen molt la pena, i la
nostra obligació és programar-les. 

En els últims tres anys, la pro-

gramació del teatre la decideix
una comissió formada per
amants del teatre, en general, i
espectadors fidels de l’Aurora.
Per què aposteu per aquesta fór-
mula? 

Feia molt temps que volíem
apoderar el públic i no sabíem
com fer-ho. Fins que se’ns va acu-
dir que donaríem veu als especta-
dors perquè fossin ells els qui de-
cidissin quines obres vindrien al
nostre teatre. Així que vam enre-
dar un grup de vuit persones per-
què anessin per Catalunya veient
obres de teatre i valoressin si va-
lien la pena o no per programar-
les aquí. No només els vam enre-
dar, sinó que ells van estar conten-
tíssims! I la seva petjada s’ha notat,
perquè el nombre de públic dels
últims tres anys s’ha disparat.

A la programació de tardor de
l’any passat vau iniciar el Cicle
de les Golfes, dedicat a especta-
cles de petit format. Aquest tipus
de representacions formen part
del vostre segell?

Sens dubte. Sempre hem apos-
tat pels espectacles més petits, i
aquest últim any li hem donat en-
titat i espai, les Golfes, amb 60 lo-
calitats. Perquè a nosaltres sem-
pre ens ha agradat buscar l’essèn-
cia del teatre, que es troba en la
proximitat amb l’actor –veure’l
suar i gairebé tocar-lo– i en el pes
de la paraula. En el teatre grec no-
més hi havia paraula, sense esce-
nografia. Això nosaltres ho encar-
nem amb els contes per a adults...
Som petits i el que oferim és que
l’espectador visqui de primera mà
el fet teatral, d’una manera més
íntima, pròxima i personal del que
es viu en els grans teatres.  

Han passat 20 anys de la crea-
ció de l’Aurora, però l’edifici on
s’ubica era una cooperativa de
consum de principi del segle XX.
Com vinculeu la història amb el
present?

Intentem mantenir els valors
amb els quals va néixer l’edifici,
que són els valors del cooperati-
visme. Nosaltres som hereus
d’aquesta tradició, que potser és
una mica idealista però que ja
ens agrada. Estem fent un servei a
la ciutat en el qual creiem de veri-
tat. 
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«Al Teatre de l’Aurora l’espectador veu
suar els actors, gairebé els pot tocar»

President de la cooperativa Unicoop Cultural. Presideix l’entitat encarregada de gestionar el Teatre de l’Aurora d’Igualada, que acaba de celebrar
les dues dècades de vida. Des dels inicis, la sala s’ha volgut distingir per una programació alternativa i per la proximitat entre actors i públic  

Fa 20 anys que es va posar en marxa la programació teatral estable d’una sala que naixia de la reconversió d’una antiga cooperativa 

IGUALADA

Marta Valls

Un dels quatre
teatres privats
de Catalunya
 El Teatre de l’Aurora
d’Igualada és un dels qua-
tre teatres de Catalunya,
fora de Barcelona, que és
completament privat, és a
dir, gestionat exclusiva-
ment per una entitat inde-
pendent de les administra-
cions públiques. Juntament
amb l’Aurora, hi ha la Sala
Planeta de Girona, el Teatre
de Ponent de Granollers i la
Sala Trono de Tarragona.
Actualment, el Teatre de
l’Aurora dispoosa de dues
sales, la sala del Teatre
de l’Aurora, amb un afora-
ment de 110 localitats, i la
sala Les Golfes, amb una
capacitat per a 60 perso-
nes. També té una cafete-
ria, unes oficines i diverses
sales i despatxos, que s’ofe-
reixen en règim de lloguer i
que també funcionen com a
casal d’entitats. La sala és
situada a la plaça de Cal
Font –símbol de la Igualada
industrial del segle XX– i
l’edifici té uns 700m2 per a
serveis culturals i d’oci,
oberts al teixit associatiu,
cultural i empresarial
d’Igualada i comarca. 

M. VALLS

L’aniversari es va celebrar
amb l’obra «Les alegres
casades de Winsor», de
Parking Shakespeare

Quan vam començar
teníem dos reptes que

hem superat: fer teatre fora de
la capital i engrescar el públic»

Tenim un grapat de gent
que ens diu: ‘jo vaig a

l’Aurora facin el que facin
perquè és teatre de qualitat’»
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M. VALLS

Segura recorda com costava convèncer els grups per actuar a Igualada


