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Gabrielle Ferraboschi, del
Festival Colpi di Scena
(Itàlia), que fa deu anys
que viu a Madrid, se’n va
entusiasmat per l’empenta
que tenen els creadors ca-
talans. Un món que desco-
neixia gairebé absoluta-
ment. Els dies que ha com-
partit amb companyies i
que ha descobert tants es-
pectacles l’han ajudat a
descobrir la singularitat
del món artístic català. I en
especial del món del teatre
familiar, protegit durant
dècades per associacions
de teatres amateurs que
programen per als ajunta-
ments. O també amb uns
programadors municipals
que, tal com deien ahir
membres del grup de tite-
lles Totilau, cada cop es
deixen veure més a Iguala-
da i a La Llotja. Un bon
símptoma. Ferraboschi se
n’anava amb ganes de pro-
var en altres festivals d’al-
tres disciplines. Pensava
en el de la Mediterrània de
Manresa. Se’l veia entu-
siasmat com un nen amb
sabates noves. Va propo-
sar que es generés algun ti-
pus de formació d’un grup
de programadors que
s’han anat formant en fun-
ció del que programen, pe-
rò que potser els seria molt
útil entendre el procés de
creació de la nova drama-
túrgia. El representant del
festival Colpi di Scena
considerava que el mes-
tratge s’hauria de produir
des de la mateixa mostra.
Una idea que ha de conti-
nuar creixent.

De fet, molts dels pro-
gramadors amateurs (de

Rialles, Xarxa o Bambali-
na, per citar-ne alguns) te-
nen un gran coneixement
de les carreres artístiques
d’algunes companyies. A
Jordi Bertran, per exem-
ple, el poden conèixer des
de fa anys. I és que fa molt
temps que hi ha vida al tea-
tre familiar (Teia Moner
n’ha fet trenta com a pro-
fessional!), tot i que tingui
molt poca transcendència
mediàtica i molt pocs re-
cursos. Aquesta és la trava
del teatre familiar, que ja
fa més de cinc anys que
pren força, en bona part
gràcies a iniciatives com la

de l’Associació de Teatre
per a Tots els Públics.
Aquest és un entusiasme
que comença a donar els
primers fruits, per bé que
paradoxals. Grups com ara
Xirriquiteula han dignifi-
cat els seus espectacles
fins al punt que venen més
funcions fora de Catalu-
nya que no pas a casa. No
es veuen obligats a fer una
producció, obligats per la
subsistència.

Aquest segon any de La
Llotja, opinions diverses.
Es difícil encara avaluar el
resultat dels contactes, que
de fet tampoc són gaire ex-

cessius, segons fonts de la
companyia Lazzigags. Per
la membre de Totilau, cal
ser-hi presents, s’hagi re-
presentat o no espectacle.
És imprescindible, tot i
que no hi hagi una resposta
immediata en contracta-
cions. També opinen així
des de La Planeta de Giro-
na: l’any passat van estre-
nar espectacle i van acon-
seguir un bon nombre de
funcions. Ara han anat a
La Llotja i, com en una sa-
bateria, han preferit no
molestar el possible client.
Que triï, remeni i, si vol sa-
ber de quin color és cada

producte, que pregunti o
demani un DVD. Si s’ha
sortit a dinar potser s’ha
perdut un contacte.

Sol i gresca
Pel que fa a propostes es-
cèniques, tothom és fidel
al seu discurs. Des de Ro-
da, roda Rodoreda, amb
una escenografia treballa-
da i una narració que re-
passa eficaçment la vida
de l’escriptora (però n’ob-
via la psicologia dels per-
sonatges) al desvergonyi-
ment de la companyia de
Jordi Bertran (Al peu de la
lletra): unes lletres d’escu-

ma canten, s’apassionen,
troben complicitats amb
pares i fills i sempre sor-
prenen. Desvergonyits són
també els de Microcosmos
Teatre, ara amb un muntat-
ge de carrer amb una estè-
tica gore i amb la col·labo-
ració de música de vinil i
d’algun altre espontani.
Per imprevisibles, el grup
de La Tresca i la Verdesca.
Cançons i jocs sense ne-
cessitat de grans voltatges.
I per tancar la mostra, Tea-
tre Nu: L’avi Ramon, ten-
dre i profund. Ideal per un
diumenge de Rams. Cha-
peau!

Primera mostra de Rams
Un bon nombre d’espectadors porten la palma a les diferents actuacions de carrer d’Igualada

● Ahir a la tarda els artistes desmuntaven
els estands de La Llotja, un cop conclosa la
vintena edició de la Mostra de Teatre Infan-
til i Juvenil d’Igualada. Aquest any –el

● L’organització calcula-
va ahir a la tarda que com a
mínim hi havia hagut unes
17.000 persones durant els
cinc dies de la mostra,
principalment durant el
cap de setmana. Són 5.000
espectadors més que la su-
ma de l’any passat, una xi-
fra important que s’expli-
ca, en part, per la sort amb
la meteorologia (l’any
passat va ploure). També
han tingut molt bona rebu-
da els jocs d’Abacus. En-
guany s’ha doblat el nom-
bre d’activitats. També sa-
tisfets estaven els respon-
sables de la mostra del
funcionament de l’espai,
impulsat per l’empresa
GAAC (Gestió i Assesso-
rament d’Actes Culturals)
i aquests mateixos gestors.
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Un detall de l’espectacle de dansa Petita Lula 2, de la Companyia Maria Antònia Oliver, ahir a Igualada. / LA MOSTRA

quart que fa que té el suport del Departa-
ment de Cultura i que agermana les dife-
rents entitats, amateurs i professionals, que
ofereixen programacions de teatre familiar
i escolar– és el primer que ha avançat el ca-

lendari tot un mes. A l’abril haurà de com-
patibilitzar les dates amb la Setmana Santa.
Ahir mateix, sense anar més lluny, molts
padrins van compaginar la benedicció de
palmons i palmes amb els espectacles de

carrer, d’animació i de la sala de la mostra.
Enguany s’ha establert un primer pont amb
festivals internacionals que s’intueix que
pot ser fructífer per als creadors i artistes ca-
talans en general.

Cinc mil
espectadors
més

● La companyia xilena Tryo
Teatro Banda connecta amb el
públic adolescent amb un con-
te, amb continus gags còmics i
en què mai s’abandona un fil
sonor que acompanya la narra-
ció, que no estalvia imatges
cruentes d’abús dels colonitza-
dors cap al poble maputxe. El
seu encert és fer-ho des del pe-
nediment d’un capità de l’ar-
mada espanyola, fill d’un dels
colonitzadors més victoriosos
de l’armada espanyola. Cau
presoner dels maputxes i un
dels caps de la tribu que l’ha
vençut al camp de batalla el

protegeix de la resta de cacics
que volen venjar la sang dels
seus morts. El soldat espanyol
inexpert i el cap maputxe ager-
manaran els seus destins. El
viatge iniciàtic permet ense-
nyar al capità com viu i mor la
població maputxe. Com es des-
sagna pels excessos de l’arma-
da espanyola i de la resta de
l’aristocràcia que s’apodera de
terres, esclaus i ànimes. La in-
terpretació dels tres actors es
desdobla en continus personat-
ges que es van alternant un ac-
tor amb l’altre. I mentre la mú-
sica d’instruments tribals (com

la banya de cabra o les flautes
de fusta) es combinen amb la
caixa de percussió, els tabals, el
baix o un extens conjunt d’ins-
truments de corda. No hi ha res-
pir ni temps perquè el públic
perdi l’atenció. La trama, que
està basada en fets reals, estava
escrita en un manuscrit que ha-
via de rebre el rei d’Espanya el
1607. No se sap si la va rebre.
Ara, un dels actors, que és efec-
tivament descendent d’aquell
capità, ha reenviat la denúncia
(ara en forma de llibre) a la Co-
rona. Els han convidat a la seva
pròxima funció, a Toledo.

Just en l’edició de la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega, un
grup de teatre social de l’Amè-
rica Llatina també va abordar el
drama de la salvatge colonitza-
ció a les costes d’uns poblats in-
dígenes indefensos a les armes
de foc i a la mentalitat avaricio-
sa dels espanyols. La posada en
escena alternava balls tribals
amb elements iconogràfics del
passat i del present (els espa-
nyols arribaven amb un cotxe
quasi desballestat que acabaria
trinxat). Aquesta era una mira-
da descarnada que no va acabar
de quallar en la consciència

d’un públic que celebrava soro-
llosament quan els indígenes es
revoltaven contra els espa-
nyols. Signe inequívoc que el
públic de Tàrrega no s’havia
identificat gens amb aquells co-
lonitzadors de Castella. Tam-
poc hi ha identificació en la pe-
ça representada en aquesta
Mostra, però la relectura balsà-
mica i juganera aconsegueix
que el públic celebri l’allibera-
ment del capità i la propagació
a les files espanyoles de les
bondats d’alguns maputxes.
L’agror dels venjatius evitava
el perillós maniqueisme.

Convertir la colonització de Xile en una comèdia musicada


