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Sara
Exquisita rubia 

de ensueño!!

Argentina, 

26 años
46 kgs y 
1,55 de
estat.

Un 
bombón 
para ti!!
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La Festa del Cigronet de l’Alta
Anoia i l’Agromercat van aplegar
ahir més d’un miler de visitants a
la plaça de Cal Font d’Igualada.
Durant tot un matí assolellat, la
plaça igualadina es va convertir
en un punt de trobada d’una mos-
tra gastronòmica i de productes
artesans. Els organitzadors de la
festa van valorar positivament la
participació pel que fa al nombre
d’expositors i de visitants. 

«Aquest any hem superat les nos-
tres expectatives. Tothom ens
agraeix l’organització d’una festa
com aquesta i esperem que la Festa
del Cigronet esdevingui una diada
gastronòmica de referència en el
calendari de celebracions d’Iguala-
da i comarca». Amb aquest opti-
misme es va expressar la presi-
denta de l’Associació de produc-
tors i elaboradors de cigronet de
l’Alta Anoia, Rosa Centelles,
mentre venia sense parar els ti-
quets per a les degustacions a l’es-
tand del Consorci de Promoció
Turística de l’Alta Anoia. I és que
realment, les previsions es van
desbordar. Molts de la vintena de
restaurants del Gremi d’Hostale-
ria i Turisme de l’Anoia que van
participar activament de la festa
van acabar els seus plats elaborats

amb el cigronet de l’alta Anoia. El
paté de cigronet, el canaló de
morro de vedella amb crema de
cigronet, les guatlles amb romes-
co i cigronet, són només algunes
de les receptes que els assistents
van poder provar. «La gent ha de-
gustat un producte de la nostra ter-
ra com és el cigronet, i amb aquesta
fira, a banda de ser una mostra gas-

tronòmica, tothom pot veure de
quina manera s’elaboren i es cui-
nen, d’una forma molt rica i varia-
da, diferents plats preparats amb el
llegum», va explicar el president
de Coopac, Josep Puigpelat. 

Corneliu, cuiner del restaurant
El Racó dels Traginers, d’Iguala-
da, va destacar que el públic es
mostrava molt obert i encuriosit

per provar els diferents plats. En
aquest sentit, la Paquita, del res-
taurant del Castell de Rubió, va
dir que la festa era una ocasió per
trobar-se amb altres companys
del gremi. «És un dia amb un am-
bient de germanor de l’hostaleria»,
va argumentar. A banda de l’hos-
taleria, també es van oferir degus-
tacions de vi i cava de quatre ce-
llers i unes postres cuinades amb
cigronet de l’alta Anoia, amb la
col·laboració del gremi de pastis-
sers d’Igualada. 

La Festa del Cigronet es va cele-
brar conjuntament amb l’Agro-
mercat, que va omplir la plaça de
parades amb productes de la co-
marca de l’Anoia amb la partici-
pació de productors i artesans ali-
mentaris del Bages, el Garraf i el
Vallès Oriental. Paral·lelament
també es van programar tallers de
jocs, música, titelles i animacions
teatrals amb el cigronet com a
protagonista. «La jornada d’avui
té principalment una temàtica gas-
tronòmica, però també té un con-
tingut lúdic per a petits i grans», va
assenyalar el coordinador de la
festa i membre de
Firesifestes.com, Pere Tardà, que
va destacar a més que aquesta
unió d’oci i gastronomia «és la lí-
nia que marcarà la celebració en
els propers anys». 

La Festa del Cigronet aplega un miler de
visitants i anima els sectors econòmics
I. CORREDERA
Igualada

M. HIDALGO

Centenars de visitants van aprofitar la matinal per degustar els productes

Un llegum de
casa nostra i de
gran qualitat

El Cigró de l’alta Anoia és
més petit que els altres però
d’un gust més intens, una
textura més homogènia,
gens farinosa i que durant la
seva cocció augmenta tres
vegades de volum. Un pro-
ducte ideal per ser cuinat
perquè no es desfà i permet
combinacions inimagina-
bles. La llavor del cigronet
ha anat passant de pares a
fills, i el cultiu que se’n feia
fins ara era bàsicament per
al consum propi. Fa quatre
anys, el Consorci per a la
Promoció Turística de l’Alta
Anoia va iniciar un projecte
per tal de preservar aquest
llegum tan especial i va im-
pulsar la creació de l’Asso-
ciació de Productors i Ela-
boradors del Cigronet, que
en garantitza la qualitat,
juntament amb especialis-
tes de la Universitat de Llei-
da, que en segueixen l’evo-
lució de molt a prop.

El projecte ja ha aconse-
guit transformar un produc-
te tradicional de gran quali-
tat en un producte agrícola
de renom i rendible.

LA TORNA

El Teatre de l’Aurora va progra-
mar per a la nit de divendres i dis-
sabte una aposta molt arriscada i
inusual per al teatre igualadí.
«Absurdo», del coreògraf guipus-
coà Iker Gómez, va apropar el
públic de l’Aurora a la dansa de
l’absurd, complementada amb
música i videoprojeccions.

Tots dos dies van destacar per la
poca presència de públic. Els cinc
protagonistes d’«Absurdo» pre-
nen el món de l’absurd com a mo-
tor filosòfic per escapar-se de l’in-
tent frustrat d’entendre la vida.
Dadà és la inspiració de l’obra per
arribar al no-art, és a dir, qüestio-
nar tot el que ens envolta a partir
de la provocació, però «sense per-
dre mai el sentit de l’humor», tal
com va afirmar el director de l’o-
bra. Una provocació que té una
fita molt clara; aconseguir que el
dubte s’apoderi de tots nosaltres.
«Absurdo» comença amb una

projecció audiovisual que enfron-
ta el negativisme amb el positivis-
me i mostra un clar guanyador: el
no s’imposa per sobre del sí. I és
que la projecció del negativisme
té una potència tan important
que per molt que intentem esbor-
rar-la, no se’n va. Al final, una so-
lució provisional fa que el no que-
di amagat durant tota la represen-
tació.

Els «herois patètics» que donen
vida a «Absurdo» intenten tra-
vessar metafòricament un mur
que «els permetrà arribar a l’ente-
niment». Dues línies al terra que

es van escurçant al llarg de l’obra
ens mostren la fragilitat de la vida
dels personatges i de la humanitat
en general. La intenció d’«Absur-
do» de buscar un moviment es-
pontani, immediat, no estipulat i
aleatori s’acompleix i, a partir de
la contraposició de la dansa més
sofisticada amb la menys elabora-
da, s’aconsegueix transmetre al
públic la força interior dels perso-
natges. La música té un paper
molt important a l’escenari i el
«Rèquiem a la raó», elaborat i in-
terpretat per Perrotprouce, encai-
xa amb el dadaisme de l’obra.

El dadaisme d’Iker Gómez
intenta impactar a l’Aurora

M. HIDALGO

Gómez es va recolzar sobre un important muntatge audiovisual
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Máxima discreción¡Te esperamos!

Tel. 652 765 338

MAR MARTÍ/Igualada

| IGUALADA |
10 | ACTUALITAT Dilluns, 17 de novembre del 2008 | Regió7


