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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

ANY 1912.
GRUP DE SOCIS QUE QUE VAN FUNDAR 

“LA COOPERATIVA LA IGUALADINA” .

FOTOGRAFIA TESTIMONIATGE
 l MEMÒRIA DE  L’ENTITAT.

Dades històriques:
Es tracta d’una cooperativa centenària, que va prendre també 
la denominació de “La Económica”, també, “Unió de Coope-
radors”, a l’any 1936; Societat Cooperativa de Consumidors 
“La Victoria” a l’any 1939; i “Unió Cooperativa Unicoop”, a 
l’any 1976. 
Recentment, amb les seves actuals finalitats sòcio-culturals, es 
va crear Unicoop Cultural, l’1 de setembre de 1988 com a res-
posta a la greu situació jurídico-financera en què es trobava la 
seva entitat antecessora, la “Unió Cooperativa Unicoop”, sem-
pre localitzada a l’edifici del Teatre de l’Aurora.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora 
i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfi-
ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

Actualment, per a la seva bona conservació, totes o la majoria 
de les imatges es troben a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.

TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
rebrà aquest cap de 
setmana el debut mu-

sical de l’igualadí Josep M. 
Ribaudí “Kabrota” amb Elles, 
un musical que reivindica les 
dones de les generacions pas-
sades d’una família.
Un vincle de sang, de tradició, 
de família. Un vincle de pas-
sat, de memòria, de futur, de 
desamor, però també d’amor.
Elles és la història del des-
cobriment de la vida de les 
avantpassades de la prota-
gonista: les dones de la seva 
família. Rep un regal ines-
perat d’una tieta-àvia que no 
coneix i a partir d’aquí cada 
dijous a l’hora de berenar vi-
sita la seva Tia Càndida. Així 
les coneixerà a Elles: l’Eulàlia, 
la Mercè, la Pepa, l’Antònia, la
Filomena, la Ramona, la Juli-
eta, l’Angelina i sobretot a la 
mateixa Càndida. Cada his-

tòria, cada viatge al passat, és 
una cançó que vesteix la rea-
litat de cadascuna d’elles. Allò 
que passa durant aquelles set-

“Elles”, un musical que reivindica les dones 
de les generacions passades i el debut musical 
de l’igualadí Josep M. Ribaudí “Kabrota”

manes, aquelles meravelloses 
trobades, teixeix un fil de me-
mòria, d’amor cap al passat, 
d’amor cap a les dones que hi 

van ser abans.
Josep M. Ribaudí “Kabrota” 
és tot un activista cultural 
igualadí. Crític de teatre i 
músic autodidacte, als seus 80 
anys “surt de l’armari” i pre-
senta el seu primer musical a 
casa. 10 històries, 10 cançons, 
12 dones interpretades per la 
cantant i actriu Mònica Vives, 
la qual ha participat en espec-
tacles com Rent!, Mamma 
Mia, Fama, el musical i Cop 
de Rock, entre d’altres.

Horari i venda d’entrades
Les representacions d’Elles 
tindran lloc el divendres 11 i 
el dissabte 12 de març a les 20 
h. Les entrades tenen un cost 
de 16 € i 13€ (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
Més informació a:
www.teatreaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte, després de dos 
anys de restriccions per la pan-
dèmia, es farà el primer con-
cert a la sala Rec on Fire amb 
la banda “COMMANDO a 
Tribute to the Ramones” amb 
entrada gratuïta.
Serà un gran homenatge als 
pares del punk rock, Ramo-
nes amb un show d’una hora 
i mitja que ens farà reviure el 
millors moments d’aquesta 
icona mundial amb un reper-
tori basat en tota la discografia 
i acompanyat d’una escenogra-
fia que no deixarà a ningú indi-
ferent. Entre tots els assistents 
se sortejarà una guitarra firma-
da per la banda.

Tornen els concerts 
a la sala Rec on Fire 
amb un tribut a 
Ramones


