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● Com a resultat d’una
iniciativa de la Comissió
Centenari Joaquim Serra,
l’Ajuntament de Barcelo-
na ha decidit posar el nom
del compositor a una nova
plaça de la ciutat del dis-
tricte de Nou Barris, da-
vant del Mercat de la Mare
de Déu de Montserrat, en-
tre la Via Favència i els
carrers de les Torres, Ai-

guablava i Port de la Selva,
que s’inaugurarà al setem-
bre. Amb la dedicació
d’aquest espai urbà, el
consistori salda un deute
amb el compositor i pia-
nista empordanès, que va
morir el 1957 després
d’una carrera amb grans
aportacions a la música de
cobla, les sardanes i les
instrumentacions per a
danses populars.

Barcelona posa el nom del
músic Joaquim Serra

a una plaça de Nou Barris
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� Música «underground».
El Concurs Internacional
de Piano Maria Canals va
portar ahir la música al
metro, concretament al
vestíbul d’Universitat,
després de proposar als
participants de tocar per al
públic viatger. Hi van par-
ticipar vuit pianistes d’ar-
reu del món, que van ofe-
rir, en una marató musical,
recitals de 40 minuts du-
rant tot el dia. El programa
d’activitats paral·lel que
ha organitzat el concurs
per acostar la música als
ciutadans inclou, també,
un recital a la presó de Can
Brians. / ANDREU PUIG

Quant a espectacles, les
sessions van començar di-
mecres, tot i que el gros de
la programació és per
aquest cap de setmana.
Terreny fèrtil per al teatre
de canalla.

Farrés Brothers s’atre-
veix a treure un DVD de
l’espectacle El rei de casa,
un cop l’espectacle (reco-
negut amb el premi Xarxa
2004) s’ha pogut veure a
Televisió de Catalunya. Al
DVD, a més de l’adapta-
ció, també hi ha la possibi-
litat d’un karaoke reial
(«per raons comercials»
afirmen resignadament els
membres de la compa-
nyia) i un conte que resum
l’argument. La companyia
Microcosmos es planteja
fer un nou muntatge a par-
tir de narracions orals i té
el suport del Museu Etno-
lògic de Barcelona i l’As-
sociació Catalana
d’Amics del Poble Sah-
rauí (ACAPS). Pretenen
difondre valors com ara
els de Vatua l’Olla amb el
seu nou espectacle itine-
rant. Fa quatre dies, el tea-
tre familiar s’escoltava no-
més a si mateix. Ara, tot i
que els artistes encara de-
manen més respecte del
sector escènic i autoexi-
gència en les mateixes
companyies, es perceben
les primeres traces d’un
nou panorama més engres-
cador.

Les paraules del conse-
ller Tresserras reafirmen
l’avís de fa pocs dies al
Parlament, en què dema-
nava més recursos econò-
mics per al Departament
de Cultura. Afirma que el
departament només té 42

euros per català i que quan
un espectador assisteix a
un dels espectacles «forta-
ment subvencionat» repre-
senta que ja ha consumit el
crèdit pels pròxims quatre
anys. Tresserras va fer se-
va la tesi del president, Jo-
sé Montilla, sobre la dura
batalla per la negociació
de pressupostos amb l’Es-
tat espanyol: «Pretenem
que sigui una mica menys
injusta», aclaria. El conse-
ller admet que Catalunya
necessita la gran metròpoli
de Barcelona per situar la
cultura catalana al món
globalitzat, però alhora,
remarcava la necessitat
d’establir punts forts de re-
ferència cultural al territo-
ri que demostrin «que hi
ha intel·ligència més enllà
del Collserola». Un exem-
ple evident és la Mostra
d’Igualada, que és referent
del teatre familiar de parla

catalana «i si després pot
tenir un reconeixement in-
ternacional, millor», deia,
tot convidant a ser ambi-
ciós un sector artístic de-
primit durant dècades per
un voluntarisme mal en-
tès. El sector escènic té
musculatura, ha comentat
sovint Tresserras, però en-
cara hi ha sectors sense
prou reconeixement. Tam-
bé el teatre de carrer, tant
vital en la transició, inten-
ta aixecar el vol després de
dècades en què les compa-
nyies històriques s’han
traslladat a les sales i han
deixat un desert artístic al
carrer. Precisament, ahir al
migdia els directius de la
fira de teatre al carrer de
Tàrrega saludaven progra-
madors i artistes a la nova
Llotja (una idea copiada
de Tàrrega, reconeix, sen-
se manies, el gerent de la
Mostra d’Igualada, Òscar

Balcells.) El mateix intent
(fallit per una pluja in-
oportuna) d’ahir després
de la recepció oficial ja
evidencia aquest agerma-
nament entre teatre de car-
rer i animació i públic fa-
miliar. Que sigui un feliç
enllaç.

La mostra va començar
dimecres i consta d’un
centenar de funcions, se-
leccionades pel nou direc-
tor artístic, Òscar Rodrí-
guez. Les companyies de
manipulació d’objectes
destaquen per la seva
transgressió dramatúrgica.
També s’evidencia una
consolidació en la mixtura
de disciplines pensades
per als fills i també per als
pares. Música, circ, dansa,
teatre i màgia s’agerma-
nen en escena a Igualada
sense dificultat. I aquest
cap de setmana, la traca fi-
nal.

Xim-xim a la Mostra d’Igualada
El conseller inaugura amb paraigua la fira d’espectacles de teatre familiar de Catalunya

Tot i el mal temps, la mostra es va inaugurar amb força ritme. / GABRIEL MASSANA

● Ahir a les tres del migdia la pre-
ocupació es plasmava en els rostres
de l’equip directiu de la Mostra
d’Igualada: queia un xàfec que obli-

JORDI BORDES / Igualada gava a posar galledes en alguna gote-
ra de la llotja de Cal Font i el lloc web
del servei de meteorologia no convi-
dava a l’optimisme. Al vespre, efec-
tivament, les quatre obres itinerants

es van transformar en un diàleg de
batucades i poca cosa més. El conse-
ller de Cultura, Joan Manuel Tres-
serras, va demanar més pressupost
per poder ser ambiciosos.

● La companyia Apassio-
nata, d’origen alemany,
torna a Barcelona per re-
presentar l’espectacle
eqüestre Quatre estacions,
en què s’exhibiran a la pis-
ta les destreses i la bellesa
de mig centenar de cavalls.
A lloms del seu cavall car-
toixà Habano, de 10 anys,
el genet de Jerez Manolo
Oliva obrirà l’espectacle,
que es representarà en
dues funcions al Palau
Sant Jordi de Barcelona el
24 de maig.

Oliva i Ararat Martín,
dotze vegades campió es-
tatal, que ha participat en
tres ocasions en els cam-
pionats del món de vol-
teig, són els dos genets es-
panyols destacats. Ells
dos, al costat d’un altre jo-
ve genet, són els únics tres
participants estatals dels
30 que actuen en un espec-
tacle que es completa amb
dansa, cançó i acrobàcia
amb set ballarins i un can-
tant.

El fil conductor de l’es-
pectacle són les estacions
de l’any, amb un nombre
final que recrea el Carna-

val de Venècia i Hallo-
ween. Oliva torna a erigir-
se en protagonista al final
de l’espectacle vestit de
carnaval venecià a lloms
del seu cavall, i en una de
les escenes intermèdies
apareix en l’escenari al
costat d’una ballarina, que
llisca per unes cortines, i
de la cantant d’òpera de
l’espectacle. La veu
d’Apassionata és la islan-
desa Arndis Hall, cantant
professional d’òpera que
recentment va participar
en l’obertura de la Biennal
de Venècia, que interpreta
en directe Four seasons.

Quatre estacions arriba
a Barcelona després d’ha-
ver-se representat a Valèn-
cia, Màlaga i Bilbao i
abans d’aterrar a Sevilla.
L’espectacle s’emmarca
en una gira europea que ha
recalat a Milà, Roma, Pra-
ga, Amsterdam, Anvers,
Copenhaguen i Hèlsinki.
Barcelona ja va ser esce-
nari al principi d’aquest
any de Cavalia, un altre
espectacle eqüestre que
combina acrobàcies, tec-
nologia, efectes especials i
nombrosos cavalls.

La companyia Apassionata
durà 50 cavalls al Sant Jordi
en el seu nou espectacle,

«Quatre estacions»
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El genet Manolo Oliva, amb el seu cavall. / EFE


