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El Tibidabo és l'eix temàtic de les 'Lectures a la fresca' d'enguany
'A banda i banda del Tibidabo' és el lema al voltant del qual
s'articula la 17a edició de 'Lectures a la fresca', amb tres
espectacles que situaran l'espectador a Barcelona, a Collserola
i a Sant Cugat. Tal com ha explicat l'organitzadora del
festival, Dolors Vilarasau, durant la presentació del festival,
en aquesta ocasió serà necessari reservar prèviament
l'assistència a través del web de Sant Cugat al Descobert.
Vilarasau també ha presentat el disseny del vano d'enguany,
que serveix tant per refrescar el públic com per consultar el
programa, i que ha anat a càrrec de l'artista santcugatenca
Carmen Anzano.

Durant l'acte, Vilarasau ha anunciat que en aquesta edició el reconeixement que es fa cada any a una persona
vinculada al festival anirà a càrrec del públic, que haurà de votar els actors de l'espectacle que consideri que es
mereixen la distinció.

El dijous, 1 de juliol, a les 22 h, el Casino la Floresta acollirà 'Ti-bi-da-bo', un muntatge escrit i dirigit per
Ignasi Roda. L'autor ha explicat que és una obra que va escriure a finals dels anys 70, quan va assumir la
direcció dels tallers de teatre de l'escola Frederic Mistral, ubicada a Collserola, i ha assegurat que "no es
podria representar a un lloc millor que al Casino".
'Vetllada feminal', amb textos de Caterina Albert, Rosa Maria Arquimbau i Baltasar Porcel, i dirigida per
Dolors Vilarasau, es representarà el dijous, 8 de juliol, a les 22 h, als Jardins del Monestir. Es tracta d'una obra
que "intenta representar les vetllades anarcofeminstes que se celebraven als anys 20 al Paral·lel", segons ha
explicat la directora.
El dijous, 15 de juliol, a les 22 h, a la plaça de Barcelona, serà el torn de l'última lectura: 'Irene i Roseta, o una
versió feminista de Les espardenyes de Cal Roc'. En aquest cas la trama se situa a Sant Cugat, a
l'espardenyeria que tenia Roc Codó, l'alcalde republicà de Sant Cugat. Un dels nets de Roc Codó, Pere Codó,
ha volgut recordar la faceta més "humana" del seu avi, que ha descrit com una persona "amable, propera,
oberta i treballadora".
Dolors Vilarasau: El monogràfic es diu 'De banda a banda del Tibidabo'. La primera de les lectures està
relacionada directament amb la muntanya, amb Collserola i el Tibidabo. Les altres dues, com els Túnels
de Vallvidrera, connecten Barcelona i Sant Cugat.
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