FESTA MAJOR 2021

24/25/26 AGOST
A les 18 h en diversos espais
de la ciutat
COMPRA D’ENTRADES
Únicament en línia a
www.teatreaurora.cat
el dilluns 26 de juliol

MIQUES
MICROTEATRE FORA DE L'AURORA

MÉS INFORMACIÓ:
www.teatreaurora.cat

Una adaptació de
“Xiques”. Espectacles
curts creats per artistes
de l'Anoia.

Preu únic de 20 euros que inclou
quatre espectacles i una consumició
Un recorregut sorpresa
per quatre espais de la ciutat
Amb aforament limitat i totes
les mesures sanitàries

JOAN ARQUÉ SOLÀ · ADRIÀ BONJOCH OLLÉ · MARC MARQUEZ PUIGRRODÓN
PEP MASSANA CLOSA · MONTSE PELFORT VALENTÍ
CRISTINA QUERALTÓ COSME · BIEL ROSSELL PELFORT
MARTÍ ROSSELL PELFORT · MARIONA ROSET FARRÉS
JOAN VALENTÍ CORTÈS · SOLES VELÁZQUEZ MONTANÉ
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El Teatre de l’Aurora presenta ‘Miques’,
microteatre en diversos espais de la
ciutat amb artistes anoiencs
è Una adaptació de ‘Xiques’, espectacles nous de curta
durada creats expressament per una desena d’artistes
anoiencs de diferents disciplines
è ‘Miques’ se celebrarà el 24, 25 i 26 d’agost en el marc de la
Festa Major d’Igualada
è Amb un preu únic de 20 euros, els espectadors podran
gaudir de tres espectacles i un concert final en un
recorregut sorprea
El Teatre de l’Aurora presenta ‘Miques. Microteatre fora de l’Aurora’, una
adaptació de l’exitós projecte Xiques, que enguany havia de celebrar la tercera
edició, i que el Teatre de l’Aurora ha replantejat degut a la crisi sanitària de la
Covid-19.
Agafant l’essència de Xiques, el projecte d’enguany torna a ser una innovadora
proposta de microteatre que compta amb tres espectacles de 15 minuts i amb
un concert final de 20 minuts. Obres creades expressament per l’ocasió per
una desena d’artistes locals i comarcals de diferents disciplines i que es
representaran en diversos espais de la ciutat per la Festa Major d’Igualada, el
dimarts 24, el dimecres 25 i el dijous 26 d’agost a les 18 h, en un recorregut
sorpresa per aquests espais que els espectadors no coneixeran fins el dia
abans per al qual hagin adquirit les entrades.
Enguany Miques tindrà un preu únic de 20 euros per veure tres espectacles i
gaudir d’un concert final, amb consumició inclosa. La compra d’entrades serà
exclusivament en línia a www.teatreaurora.cat a partir del dilluns 26 de juliol.
Per qüestions de seguretat, només s’informarà del funcionament de Miques
(protocol a complir, horari, punt de trobada etc.) un cop s’hagin adquirit les
entrades.
Miques comptarà amb la participació d’una desena d’artistes: Joan Arqué Solà,
Adrià Bonjoch Ollé, Marc Marquez Puigrrodón, Pep Massana Closa, Montse
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Pelfort Valentí, Cristina Queraltó Cosme, Biel Rossell Pelfort, Martí Rossell
Pelfort, Mariona Roset, Joan Valentí Cortès, Soles Velázquez.
El Teatre de l’Aurora ha elaborat un protocol sanitari per tal que Miques sigui
un espai segur tan pels artistes com pels espectadors. Els espais comptaran
amb aforament limitat i s’aplicaran totes les mesures sanitàries segons la
normativa vigent. Serà obligatori l’ús de mascareta, el rentat de mans amb gel
hidroalcohòlic i complir amb la distància de seguretat. No podran accedir als
espectacles persones amb símptomes de Covid-19, o bé les que hagin estat en
contacte directe amb un positiu.
Els espectacles
Miques comptarà amb tres espectacles: Esperant la hispano, un actor jove i
una actriu gran esperen la Hispano a Maria Cristina, el clàssic "Esperant
Godot" a la igualadina escrit per Martí Rossell i amb Biel Rossell i Soles
Velázquez; A ritme de fusió una proposta de dansa dirigida per la coreògrafa i
ballarina Cristina Queraltó i els ballarins Mariona Roset i Marc Márquez i
Pretext: Salomé (Escena 1) un homenatge a la mítica companyia igualadina
Teatre en Trànsit 35 anys després de l’estrena de Pretext: Salomé, dirigit per
Joan Arqué i amb Montse Pelfort i Joan “Nan” Valentí.
També tindrà lloc un concert final a càrrec del Duet Massana Bonjoch, que
oferiran Legendary Folk, un concert en la tradició del folk llegendari europeu.
Directe i exuberant de passió i energia i amb dos músics d'altíssim nivell.
Col·laboració de La Lenta
La microcerveseria igualadina La Lenta col·labora de nou amb el Miques del
Teatre de l’Aurora maridant espectacles de creació local amb cervesa
artesana de producció també local. La Lenta elabora cerveses seguint el
mètode tradicional, sense additius ni conservants i sense filtrar ni pasteuritzar.
A la primavera de 2016, van sortir al mercat amb la seva primera cervesa
artesana, la Optimista/Pesimista i, a més d’aquesta, actualment ja produeixen
tres cerveses més, la Golden Koeman, la Bandar-Log i la Crisix Ultra Trash.
Teatre de l’Aurora
El Teatre de l’Aurora, gestionat per la cooperativa Unicoop Cultural, és un
projecte col·lectiu sense ànim de lucre basat en la complicitat, la participació i la
cooperació. Ofereix una programació estable des de 1996 amb la voluntat que
el teatre, i la cultura en general, siguin accessibles per a tothom a través d’una
oferta de qualitat. El Teatre de l’Aurora, ubicat a Igualada, forma part de
l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i de la Red de
Teatros Alternativos.
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QUÈ ÉS EL MIQUES?
El Teatre de l’Aurora acull de nou per la Festa Major d’Igualada MIQUES. Una
adaptació de ‘Xiques’. Una innovadora proposta de microteatre que compta
amb tres espectacles de 15 minuts i amb un concert final de 20 minuts. Obres
creades expressament per l’ocasió per una desena d’artistes locals i comarcals
de diferents disciplines i que es representaran en diversos espais de la ciutat
per la Festa Major d’Igualada, el dimarts 24, el dimecres 25 i el dijous 26
d’agost a les 18 h en un recorregut sorpresa que els espectadors no coneixeran
fins el dia abans per al qual hagin adquirit les entrades.
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DADES PRINCIPALS
è MICROTEATRE DE 3 ESPECTACLES DIFERENTS I UN CONCERT
FINAL, amb 2-4 artistes per obra i en diversos espais sorpresa de la
ciutat. Aforaments reduïts de 30 espectadors màxim per espai.
è CREACIÓ LOCAL: Artistes professionals de la comarca de l’Anoia
procedents de diferents àmbits i disciplines (dramaturgs, músics, actors
etc.) que habitualment no acostumen a treballar plegats. Creació
col·lectiva i expressa segons l’espai d’actuació.
è MÉS DE 10 ARTISTES PARTICIPANTS: Joan Arqué Solà, Adrià
Bonjoch Ollé, Marc Marquez Puigrrodón, Pep Massana Closa, Montse
Pelfort Valentí, Cristina Queraltó Cosme, Biel Rossell Pelfort, Martí
Rossell Pelfort, Mariona Roset, Joan Valentí Cortès, Soles Velázquez
è DATES: 24/25/26 d’agost, coincidint amb la Festa Major d’Igualada
2021.
è 3 FUNCIONS DIÀRIES DE TOTS 3 ESPECTACLES, realitzant-se 3
funcions cada dia i un total de 27 funcions en els 3 dies.
è HORARIS: A les 18 h.
è UNA SOLA ENTRADA DE 20€ QUE INCLOU 3 ESPECTACLES, UN
CONCERT DE FI DE FESTA I 1 CONSUMICIÓ
è MARIDATGE D’ESPECTACLES I CERVESA ARTESANA LOCALS,
amb la col·laboració de la microcerveseria igualadina La Lenta.

PREU I VENDA D’ENTRADES
Preu únic de 20 euros que inclou quatre espectacles i una consumició
Compra d’entrades únicament en línia a www.teatreaurora.cat a partir del
dilluns 26 de juliol
Més informació: www.teatreaurora.cat
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ESPECTACLES

ESPERANT LA HISPANO
24/25/26 AGOST
A les 18 h

Un actor jove i una actriu gran estan esperant la Hispano a Maria Cristina. Els
minuts s'allarguen, però l'autobús no passa. I mentrestant, què passa? Què
esperen? Dos moments vitals diferents i un element en comú: estan esperant
alguna cosa. I no només és la Hispano. El clàssic "Esperant Godot" a la
igualadina.
Dramatúrgia: Martí Rossell Pelfort a partir d'Esperant Godot de Samuel
Beckett / Intèrprets: Soles Velázquez i Biel Rossell Pelfort
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ESPECTACLES

A RITME DE FUSIÓ
24/25/26 AGOST
A les 18 h

Un noi, una noia, música, l'humor d'una activitat quotidiana i el perenne joc de
l'amor porten a una conversa a través del llenguatge no verbal. Una trobada
casual, el ritme de la música i una mirada inicien un diàleg amb diferents
llenguatges de dansa, a ritme de fusió.
Coreògrafa: Cristina Queraltó / Ballarins: Mariona Roset i Marc Marquez
Puigrrodón
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ESPECTACLES

PRETEXT: SALOMÉ (Escena 1)
24/25/26 AGOST
A les 18 h

Un homenatge a la mítica companyia igualadina Teatre en Trànsit. 35 anys
després de l’estrena de Pretext: Salomé, el 5 d’abril de 1986, a la discoteca
QUE d’Argençola, Miques oferirà la primera escena d’aquesta farsa dramàtica,
protagonitzada per Sarah Bernhardt i Òscar Wilde. Una obra escrita per Jaume
Aroles Regordosa que va guanyar el Premi Margarida Xirgu de Teatre el 1985,
guardó convocat per Òmnium Cultural.
Autor: Jaume Arolas Regordosa / Direcció: Joan Arqué Solà / Intèrprets:
Montse Pelfort Valentí i Joan Valentí Cortès "Nan"
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CONCERT FINAL

LEGENDARY FOLK
24/25/26 AGOST
A les 18 h

Un concert en la tradició del folk llegendari europeu. Directe i exuberant de
passió i energia i amb dos músics d'altíssim nivell. El Duet Massana Bonjoch fa
més de deu anys que actuen a les millors sales del país com el Palau de la
Música Catalana i el Centre Artesà Tradicionarius i han realitzat concerts a
Alemanya i França entre altres països. El folk que ofereixen s’inspira en el
folklore dels Països Catalans i Occitània, fusionant gran part de les influències
musicals del nostre temps com el rock, el blues, el balkan i la clàssica.
Guitarra, percussions i cant: Adrià Bonjoch Ollé / Violí i cant: Pep Massana
Closa
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LA LENTA
LA MICROCERVESERIA IGUALADINA COL·LABORA AMB EL MIQUES

La microcerveseria igualadina La Lenta, col·laboradora del Miques, elabora
cerveses seguint el mètode tradicional, sense additius ni conservants, sense
filtrar ni pasteuritzar i amb amor, amb moltíssim amor. La Lenta són en Jose i
en Pol, dos enamorats de l’autèntica cervesa artesana que intenten produir
humilment cerveses artesanes que agradin a tots.
A la primavera de 2016, van sortir al mercat amb la seva primera cervesa
artesana: la OPTIMISTA/PESIMISTA, una APA de 5,5º ABV i 30 IBUS
d’amargor. Pensada perquè es pugui triar com es beu, i com es veu. A la tardor
de 2016 varen fer la segona cervesa artesana: una Golden Ale de 5º ABV i 20
IBUS d’amargor. La van anomenar GOLDEN KOEMAN, i és una cervesa
pensada per a sortir i disfrutar. L’hivern de 2017 va sortir a la llum la seva
tercera creació: la BANDAR-LOG, una Brown IPA de 7ºABV i 50 IBUS, la seva
cervesa més bèstia. I la seva última creació és la CRISIX ULTRA TRASH,
cervesa d’alta fermentació, sessió IPA amb un 4,8% d’alcohol i 40 IBUS.
Les cerveses de La Lenta es poden trobar en bars, restaurants, cerveseries i
alguns supermercats i botigues de barri d’arreu de Catalunya. També es poden
comprar a la seva botiga online (www.lalenta.beer).
Durant el concert de fi de festa de Miques, els espectadors podran provar les
seves cerveses.
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CRÈDITS
Coordinació tècnica: Xavier Amat
Comunicació: Núria Olivé i Toni Cortès
Producció: Òscar Balcells i Judit Codina
Administració: Mònica Cardús
I tot l’equip d’Amics i Amigues del Teatre de l’Aurora
Amb la col·laboració de: La Lenta
Amb el suport de: Ajuntament d’Igualada i Diputació de Barcelona

CONTACTE
TEATRE DE L’AURORA
Carrer de l’Aurora, 80 (Plaça de Cal Font)
08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 93 805 00 75
www.teatreaurora.cat
info@teatreaurora.cat
Comunicació:
Núria Olivé
Tel. 93 805 00 75
nuria@teatreaurora.cat
Segueix-nos a:
www.facebook.com/teatreaurora
www.twitter.com/teatreaurora / @teatreaurora
www.youtube.com/teatreaurora
#MIQUES
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