
Després de la gran rebuda que
van tenir en l’estrena, l’any passat,
durant la Festa Major d’Igualada,
el Teatre de l’Aurora presenta la
segona edició de Xiques, una pro-
posta de microteatre que tindrà
cinc espectacles nous creats ex-
pressament per l’ocasió i pensats
per a l’espai on es representaran.
Els artífexs seran una quinzena
d’artistes principalment locals i
comarcals de diferents discipli-
nes i les obres (amb entre dos i
cinc integrants) es posaran en es-
cena en cinc espais poc conven-
cionals del teatre, novament du-
rant la festa major de la capital de
l’Anoia. 

Xiques és una proposta que
neix de l’actor Joel Grau i tindrà la
participació de Maria Berenguer,
Thais Buforn, Francina Cantarell,
Maria Colom Talló, Jordi Enrich,
Maria Enrich, Ricard Espelt, Xa-
vier Gabriel, Mosa Garcia, Joel
Grau Llucià, Francesc Marginet,
Glòria Ros, Marc Tarrida Aribau i
Carla Vallès. Els cinc espectacles,

de 15 minuts de durada, es faran
entre el dimarts 20 d’agost i el di-
jous 22, amb 20 funcions diàries i
60 en tres dies per tal que els es-
pectadors tinguin el màxim d’op-
cions per triar quants espectacles
volen veure, quin dia i a quina
hora. Xiques descobrirà al públic
racons insòlits del Teatre de l’Au-
rora on habitualment no s’hi fa
teatre, com els camerinos, passa-
dissos, l’escala d’emergència o la
sala d’assaig de la Coral La Llàntia.
La microcerveseria igualadina La
Lenta col·labora de nou amb el
Xiques i donarà nom a la majoria
d’espais d’actuació a més d’oferir
els seus productes al servei de bar
que s’habilitarà al mateix teatre. 

Les temàtiques dels cinc espec-
tacles, així com els artistes i les
disciplines que els conformen,

són molt diverses. A FIL el públic
coneixerà la història de la Trabala,
que va morir apunyalada a Igua-
lada el 1881 durant una vaga on es
van mobilitzar 3.000 persones de
la classe obrera. A La mares’expli-
carà la decisió que emprèn una
dona en quedar-se vídua als 62
anys, després d’haver cuidat el
marit i pujat cinc fills; un monòleg
musical basat en L’àvia indigna
de Bertold Brecht. A Quan pensa-
ves que no mirava, dues amigues
celebren juntes la revetlla de Sant
Joan i enmig d’un ambient festiu
s’aniran desvetllant secrets que
una sap de l’altra i que només es
poden saber quan pensava que
no mirava. A Un cuento xino, una
agent immobiliària estressada de
la vida intenta llogar a una hippie
un pis minúscul, no ideal per a
parelles. I finalment El pizzero,
que explica com un amic, aprofi-
tant que està de Rodríguez, con-
vida els seus amics a veure un par-
tit de futbol a casa mentre men-
gen unes pizzes; però el pizzero es
nega a entregar una de les pizzes.

REDACCIÓ MANRESA

L’Aurora torna a programar el cicle
de microteatre durant la festa major
La sala igualadina oferirà una segona edició de Xiques amb 5 espectacles nous creats per a l’ocasió
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TEATRE DE L’AURORA

El nou cicle de microteatre, que impulsa Joel Grau, es farà novament coincidint amb la festa major

Un sistema d’abonaments
amb entrades: de 5 a 8 euros
 Per tal de facilitar que els
espectadors es puguin fer el
seu propi recorregut i triar
quan i què volen veure, el Tea-
tre de l’Aurora posa en marxa
un sistema d’abonaments
amb entrades que van de 5 a
8 euros i que permeten triar
entre una entrada sola per a
un sol passi o cinc entrades
per repartir entre dies i espec-
tacles (els abonaments no són
nominals i permeten adquirir
entrades per a un mateix es-
pectacle o per a diversos). Les
entrades es vendran exclusi-
vament al Teatre de l’Aurora el
dilluns 19 d’agost de 18 a 20 h,
i els dies 20, 21 i 22 d’agost de
17 a 21 h ininterrompudament
mentre es van fer els especta-
cles.

ABONAMENT

Del 20 al 22 d’agost
al Teatre de l’Aurora
 Es tracta d’espectacles de 15
minuts de durada que es re-
presentaran el dimarts 20, di-
mecres 21 i dijous 22 d’agost
entre les 18.00 h i les 21.00 h.
Es faran 4 passis diaris de tots
5 espectacles –és a dir, 20 fun-
cions diàries i un total de 60 en
els tres dies– per tal que els es-
pectadors tinguin el màxim
d’opcions per triar quants es-
pectacles volen veure, quin dia
i a quina hora.

HORARIS

Promogut per Joel Grau,
Xiques el portaran a escena
una quinzena d’artistes
principalment anoiencs

«SUPER TROUPER»

 Grup: Anem de Canto.Direcció i adap-
tació: Gemma Ribalta. Direcció musical:
Gemma Lorenzo i Gemma Ribalta. Coreo-
grafia: Carme Fernández. Intèrprets:
Isaura Armengau, Gemma Lorenzo, Tània

Torras, Noa Fernández, Jordi Pons, Alejan-

dro Ortega, Carles Castro, Adrià Baselga,

Lídia García, Marta Bravo, Laia Martín, Pere

Antón Lapeña, Mar Aubets i Pau Garcia.

13 de juliol. Cal Gallifa de Sant Joan.

E
ls joves integrants del grup
Anem de Canto, de Sant
Joan, afrontaven dissabte el

repte de portar a escena Super
Trouper, un musical basat en les
cançons més populars d’Abba. Un
repte que es va superar amb bona
nota. Des de la primera cançó i fins
al brillant número final, amb tota
la companyia cantant i ballant Wa-
terloo, l’espectacle és una festa de
música, ball i color, que transmet
alegria i que va deixar el públic
amb un molt bon gust de boca.

Els números musicals, autèntica
clau de l’espectacle, es van anar
succeint, amb unes interpretacions
dels actors-cantants molt encer-

tades (només en un parell de mo-
ments ràpidament superats va ha-
ver-hi un connat de desafinació) i
amb unes coreografies no gens
simples i molt ben executades. Tot
i que el nivell general dels actors i
actrius va ser molt bo, és de justícia
assenyalar la feina feta per les dues
actrius que van donar vida a la
Donna (l’Isaura Armengau) i a la
Sophie (la Gemma Lorenzo).

Una escenografia molt ben pen-
sada  i un vestuari que transporta
a l’estètica més representativa dels
anys 70, es van posar perfectament
al servei del conjunt, i van obtenir
un resultat final altament reco-
manable.

CRÍTICA ESCENA

Montserrat Pallejà

ALTAMENT RECOMANABLE
ARXIU PARTICULAR

Una escena del musical, el quart projecte del jove grup Anem de Canto

L’Editorial Barcino va fer dona-
ció ahir del seu arxiu històric a la
Biblioteca de Catalunya per po-
sar-lo a l’abast dels usuaris i inves-
tigadors. El fons el constitueix més
d’un centenar de caixes d’entre els
anys 70 i 90 i aplega principalment
documentació de caràcter admi-
nistratiu, comptable i de gestió,
com ara pressupostos, correspon-
dència amb els subscriptors, ca-
tàlegs històrics, documentació
del fundador de l’editorial, Josep
Maria de Casacuberta i Roger, i al-
tres materials com ara fullets po-
lítics clandestins suposadament
recopilats pel mateix de Casacu-
berta durant el segle passat. Ma-
riàngela Vilallonga, consellera de
Cultura de la Generalitat va agrair
la tasca de l’Editorial Barcino, fun-
dada el 1924 i amb uns 900 títols
publicats.  El director actual, Oriol
Magrinyà recordava que el primer
llibre que va publicar Barcino va
ser Lo somni de Bernat Metge. La
primera tirada de 2.000 exem-
plars, va dir, es va exhaurir en 15
dies. 

Herralde i Anagrama   
Vilallonga també va parlar dels re-
cents comentaris de Jorge Herral-
de, fundador de l’Editorial Ana-
grama, que va qüestionar la tasca
de la Biblioteca de Catalunya de-
finint-la de «cementiri» i va mos-
trar-se poc inclinat a llegar l’arxiu
de la seva editorial a aquesta ins-
titució. «Si considera que la Bi-
blioteca de Catalunya és un ce-
mentiri perquè hi ha els autors
que ens estimem, benvinguda si-
gui la comparació, però si ho diu
d'una manera pejorativa em sap
greu que pensi això», va contestar
Vilallonga, que va subratllar la in-
tenció de «convèncer» [Herralde]:
«ens agradaria que Anagrama,
que té seu a Catalunya, pugui tenir
la seu dels seus fons a la Biblioteca
de Catalunya,  al costat d’Edicions
62 i de Grijalbo».

AGÈNCIES BARCELONA

Editorial Barcino
lliura a Biblioteca
de Catalunya
documentació
dels anys 70 a 90
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