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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.
• Preu únic de 20 euros que inclou quatre
espectacles i una consumició
• Un recorregut sorpresa per quatre espais de
la ciutat (distància màxima de 5 minuts
caminant entre espais)
• Quan compris l'entrada t'enviarem totes les
instruccions i els horaris per correu
electrònic i per Whatsapp
• Amb aforament limitat i totes les mesures
sanitàries
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Dramatúrgia: Martí Rossell
Pelfort a partir d’Esperant
Godot de Samuel Beckett /
Intèrprets: Soles Velázquez
Montané i Biel Rossell
Pelfort

ESPERANT LA HISPANO
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.
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Coreògrafa: Cristina
Queraltó Cosme / Ballarins:
Mariona Roset Farrés i
Marc Marquez Puigrrodón

A RITME DE FUSIÓ
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.
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Autor: Jaume Arolas
Regordosa / Direcció: Joan
Arqué Solà / Intèrprets:
Montse Pelfort Valentí i
Joan Valentí Cortès "Nan"

PRETEXT: SALOMÉ (ESCENA 1)
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.
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Guitarra, percussions i cant:
Adrià Bonjoch Ollé / Violí i
cant: Pep Massana Closa

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. 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 inuències musicals del nostre temps com el rock, el blues, el balkan i la clàssica.

PREU I COMPRA D'ENTRADES
Preu únic de 20 euros per veure tres espectacles i un un concert nal, amb
consumició inclosa.
Compra d'entrades únicament en línia a www.teatreaurora.cat
a partir del 26 de juliol.

MESURES SANITÀRIES
El Teatre de l'Aurora ha elaborat un protocol sanitari per tal que Miques sigui
un espai segur tant pels artistes com per als espectadors. Els espais
comptaran amb aforament limitat i s'aplicaran totes les mesures sanitàries
segons la normativa vigent.

Ús de mascareta

Rentat de mans
amb gel hidroalcohòlic

Distància de seguretat

No podran accedir als espais persones amb símptomes de COVID-19, o bé les
que hagin estat en contacte directe amb un positiu.

