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CRÍTICA / Anna C. Català
Teatre / «¿Por qué lloras, Marie?»

Un director d’escola bres-
sol excessivament estric-
te, una mainadera plena

d’innocència i una nena, Marie
que, a imitació de «Daniel el
travieso», fa la vida impossible
a tothom qui l’envolta.
Aquests són els tres personat-
ges que omplen de vida «¿Por
qué lloras, Marie?», primer
muntatge de la companyia
basca Marie de Jongh. L’obra,
premi Fetén al millor especta-
cle del 2008, va passar diven-
dres al vespre per l’escenari de
l’Aurora amb la seva senzillesa
absolutament encisadora.  

«¿Por qué lloras, Marie?» su-
posa la unió de dos llenguatges
escènics com són les titelles i la
interpretació gestual dels ac-
tors que esdevenen, respecti-
vament, els nens i els adults
que conviuen en una escola
bressol. Amb aquests ele-
ments, se’ns proposa un con-
junt de visions antagòniques
que acaben convergint en una
única veritat: la importància de
l’afecte i la seguretat que ha de
sentir un nadó des dels seus
primers moments de vida, per-
què això generarà una perso-
nalitat afectiva i equilibrada.

Però l’obra no s’atura aquí.
Deixant una vegada més pa-

tent que el teatre infantil i ju-
venil dels nostres dies s’adreça
no només als petits de casa si-
nó també als adults, «¿Por qué
lloras, Marie?» parla també de
les màscares amb què els grans
disfressem les nostres pors, la
por de tornar a allò essencial,
al contacte, a oferir-nos tal
com som. I ho fa sense preten-
sions ni artificis, ho aconse-
gueix removent-te el cor. 

«¿Por qué lloras, Marie?» és
una proposta carregada de

canvis de ritme, escenes musi-
cals, unes més tendres i com-
movedores, altres de més di-
vertides, que configuren final-
ment una tragicomèdia bri-
llant. En poc més d’una hora,
l’intergeneracional públic de
l’Aurora va passar del riure a la
reflexió. Dos verbs que, avui en
dia, es costegen a preu d’or.
Únicament per aquesta fita, la
companyia Marie de Jongh es
mereix un lloc de privilegi a
l’escena del nostre país.

ANNA CANO

Sense artificis, a cor obert

CRÍTICA / Anna C. Català
Teatre / «Momentari»

Que et facin pessigolles a
l’esquena. Tapar-te amb
una manta al llit quan fa

fred. Enfilar-te als arbres. Un
petó, una abraçada, un passeig
per la natura o el vol d’una pa-
pallona. Sensacions simples,
però que et fan sentir bé. Són
moments que donen sentit a la
vida. Sota aquesta premissa ar-
renca «Momentari», el nou es-
pectacle de Nats Nuts que, di-
vendres al vespre, es va poder
veure a l’escenari de l’Ateneu. 

Amb un bell llenguatge escè-
nic de base plàstica i movi-
ments suaus que es connecten
amb imatges enregistrades i
una ben trobada escenografia
mòbil, la companyia de Sant
Cugat del Vallès aconsegueix
la seva última intenció: acostar
la dansa al públic infantil, un
públic incipient que ha de ser
l’espectador del demà. I per
fer-ho, Nats Nuts utilitza un
diàleg entre els ballarins-ac-
tors i el públic per mitjà d’in-
terpel·lacions directes, accions
que busquen l’esclat del riure
o escenes quotidianes compar-
tides, on destaca el tram on els
petons esdevenen ritmes.

Un altre vehicle argumental
és el personatge de Tari, a ca-
vall entre la realitat i la ficció i

que connecta molt directa-
ment amb els més petits. El Ta-
ri ve a ensenyar-nos la seva
col·lecció de moments i petites
sensacions. Algunes, reconeix,
són robades de la gent, però el
Tari està disposat a tornar-les
si el públic es compromet a
cuidar-les i valorar-les. Nats
Nuts ens convida així a fer un
exercici de contemplació sen-
sorial i emocional. La invitació
s’accepta de grat tot i que, a in-
tervals, l’atractiu de l’especta-
cle decau. 

ANNA CANO

Valorar els moments

Finalment, la titella Marie aconsegueix fer amics

Imatge de l’espectacle

CRÍTICA / Sara Martín
Clown / «Clown in Libertà»

Què és ser pallasso? Com
és fer divertir la gent?
Tres clowns amb l’objec-

tiu de fer passar-s’ho d’allò
més bé a petits i grans surten
en un escenari rodó, típic dels
circs i acròbats i intenten, amb
grans esforços, fer riure sense
caure en el ridícul. Però la re-
alitat és més crua del que es
pensen i es troben que, sense
un guió previ, la música no els
acompanya i l’espectacle fa ai-
gües si no hi posen remei. Solu-
ció: fer-se la punyeta davant
tot el públic per aconseguir
embutxacar-se les rialles de
tots els qui els segueixen. 

Aquest és el fil conductor de
«Clown in Libertà», una crida
a la fugida dels estereotips per
caure en el tòpic de la picaba-
ralla que tanta gràcia fa als me-
nuts i crea controvèrsia entre
els pares, amb la por al cos que
els nens no n’aprenguin per re-
petir-ho a l’escola. Però el petit
amfiteatre muntat a l’espai Tot
Circ de la plaça Pius XII pre-
senta un aspecte somiat per
aquells tres pallassos: ple a ves-
sar, amb nens asseguts al terra
que no paren de riure davant
les trapelleries de tres simpà-
tics ximplets. Amb poques pa-
raules, una gesticulació acura-

da i, sobretot, buscant la sim-
plicitat d’allò que sempre fa
riure, la companyia Teatro Ne-
cessario fa el ple ja a la primera
funció tot mantenint els núvols
a ratlla. La segona, però, va ha-
ver de ser suspesa a causa de la
pluja. Però els esclats de riure
són constants en la funció d’es-
trena de la companyia. La fór-
mula de l’èxit, doncs, és ben
simple: trapelleries, pallassos
que fan ximpleries tot combi-
nat amb músiques i excel·lents
acrobàcies. 

TEATRE DE L’AURORA

Els pallassos ‘ximplets’

Instant de la funció 

Una reeixida comparsa engega
el tram popular de La Mostra

Notes, comparses i timbals van
servir per fer saber a la ciutat, el
divendres passat, que La Mostra
havia començat, oficialment par-
lant, perquè des de dimecres el
festival ja havia engegat la roda
d’espectacles per tots els escena-
ris d’Igualada. Amb la visita del
conseller de Cultura, Joan Manel
Tresserras, quedava inaugurada
La Mostra. En un acte proto-
col·lari, amb l’assistència de tots
els regidors, l’alcalde i organitza-
dors de La Mostra, van córrer el
cava, les galetes elaborades ex-

pressament per al certamen tea-
tral però, també, la pluja. Malgrat
la treva d’aigua a la tarda, tot se-
guit, després de l’acte al saló de
sessions de l’ajuntament, les ga-
nes de ploure van tornar a fer
presència. Enmig del plugim,
una bona gentada s’aixoplugava
sota el recuperat paraigua per
poder veure la cercavila itinerant
que acabava posant la cirereta al
pastís de la inauguració.

Diversos grups de timbals de la
ciutat anaven arribant a la plaça
de l’Ajuntament a l’espera d’ini-
ciar la cercavila tot acompanya-
da de música i espectacles tea-
trals al carrer. 

Finalment, davant de les auto-
ritats, els percussionistes iguala-
dins van poder tocar els timbals
sota les quatre gotes que, mal-
grat que anaven caient, no van
fer aturar la progressiva arribada
de visitants a la plaça.

Per la seva banda, els «Somnis
d’Alícia», de Teatre Nu, no van
poder estrenar-se a La Mostra,
de la mateixa manera que l’em-
blemàtic Cavall d’Igualada va
haver de quedar-se al magatzem
a causa de l’amenaça de pluja
que podia fer malmetre els ma-
terials. Festuc Teatre va ser una

altra de les companyies que tam-
poc no va poder aparèixer en es-
cena a la cercavila inaugural.

Tanmateix, la música va animar
la festa, que continuava al carrer
al ritme de Brincaderia. Els joves
van fer moure el cos de tots els
presents amb una coreografia
ben estudiada d’acord amb una
melodia compassada i vibrant.

La cercavila es va aturar davant
la Llotja després de recórrer els
carrers del centre tot despertant
el sentiment festiu a la ciutat. 
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