
Ningú no podia esperar que
després de les paraules de Maria
Enrich, regidora de Cultura igua-
ladina, Òscar Rodríguez, director
de la Mostra, i Antoni Lladó, mà-
xim responsable de l’ICIC, la pri-
mera actuació de la Mostra , que
enguany arriba al vintè aniversa-
ri, comencés amb música del Fary.
Va ser una de les moltes sorpreses
que va brindar l’audaç proposta de
l’IES Pablo Ruiz Picasso de Bar-
celona en la seva obra «Ni Romeu
ni Julieta».

La peça és el tret de sortida de
les cinc jornades que portaran a
Igualada les propostes més actu-
als i atractives del panorama del
teatre infantil i juvenil. Fins el pro-
per diumenge, la capital anoienca
veurà una cinquantena d’espec-
tacles teatrals per a tots els públics,
mentre, en paral·lel, també aflu-
eixen un important sector de pro-
gramadors que voldran conèixer
de primera mà les produccions
més innovadores de cara a inte-
grar-les al calendari del pròxim
curs. La Llotja instal·lada a la cèn-
trica Plaça de Cal Font serà l’eix ca-
nalitzador d’aquesta intensa acti-
vitat cultural i d’intercanvi que
poblarà fins el dia  els carrers i es-
pais escènics d’Igualada. Van do-
nar la benvinguda a la Mostra de
Teatre Infantil i Juvenil Maria En-
rich, agraint a tots els voluntaris i
l’organització haver fet possible

la fira, i animant a tots els iguala-
dins a viure-la. Antoni Lladó, pre-
sident de l’Institut Català d’In-
dústries Culturals, va elogiar la
Mostra i va felicitar i encoratjar als
nens d’Igualada, per viure-la i
gaudir-la. Òscar Rodríguez, el di-
rector artístic, va refermar les pa-
raules per engrescar la ciutat.

Reinventant Lloyd Webber
«Ni Romeu ni Julieta», la peça que
obria la Mostra, va resultar ser
una alenada d’aire fresc, una crea-
ció arriscada però molt estimable
venint d’actors joves i ‘amateurs’.
Partint d’esquemes de teatre mu-
sical, l’IES Pablo Ruiz Picasso va
oferir una peça que aconsegueix
l’excel·lència en les seves coreo-
grafies i en la solidesa escènica dels
moviments dels seus intèrprets,

però que també tenia altres as-
pectes molt reivindicables. Els nú-
meros musicals de diferents tra-
dicions i estils —del ‘hip-hop’ al
flamenc— que s’anaven alternant
amb fluïdesa. Punt i a part merei-
xen els diàlegs, hilarants per mo-
ments, sobretot de la mà dels dos
joves que protagonitzen la segona
escena i que condensen en els
seus personatges diversos dels
‘tags’ de la gent de barri. La direc-
tora de l’obra, Luisa Casas, expli-
ca que «és una obra sobre gent de
barri representada per nanos de
barri». Tots els diàlegs són en ca-
talà, amb un accent que ens re-
corda a la impagable imitació de
Sergio Busquets a «Crackòvia».
La directora diu que «no tenen el
català com a llengua d’ús, i es
nota, però ho volíem fer així». En
efecte, dota a l’obra d’una riquesa
extra, junt a uns diàlegs irònics,
àgils. Una recreació del clàssic de
Shakespeare divertida, «però feta
des d’un treball rigorós, ho cuidem
tot al més mínim detall, no anem
només a divertir-nos». 
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«Ni Romeu ni Julieta» sorprèn amb coreografies molt treballades 

C.V.

Breus

La funció d’El vestit nou de l’em-
perador que estava prevista pel 
d’abril al Teatre Kursaal de Man-
resa es trasllada a les  de la tarda
del  de maig. Causes de força
major de la producció del mun-
tatge, que és del Teatre Nacional de
Catalunya, han motivat el trasllat
d’aquest espectacle adreçat al pú-
blic familiar. Basat en el cèlebre
conte de Andersen,  està dirigit per
Anna Llopart i compta amb mú-
sica original d’Ignasi Terraza.
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Canvi de data d’«El vestit
nou de l’emperador»

ESCENA

L’artista barceloní Salvador Ali-
bau protagonitza l’exposició que
ahir es va inaugurar a l’Espai
d’Art Pere Pruna del Museu de
Montserrat, i que es pot visitar
fins el proper  de juny. El crea-
dor, nascut el , destacada
per la seva elaboració d’obres
amb un material poc conven-
cional, la cel·lulosa. Comissaria-
da per Àlex Mitrani, la mostra ex-
hibeix una vintena de treballs
d’aquest artista singular i com-
plex, que té en l’aigua i el paper
dos elements claus de les seves
composicions.
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Salvador Alibau, al
Museu de Montserrat

EXPOSICIONS

MUSEU DE MONTSERRAT

La Mostra arrenca
amb una enèrgica
recreació del clàssic
«Romeu i Julieta»

Els alumnes de l’IES Picasso de Torre Baró
liquiden tòpics i es guanyen el fervor de
l’Ateneu en l’obertura del certamen a Igualada
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A partir de 2/4 de 10 del
matí, la Mostra obre avui

amb «Rebels» al Teatre de l’Auro-
ra, que segueix la línia urbana de
«Ni Romeu ni Julieta» amb una
història dirigida pel prestigiós Marc
Angelet. En un institut, nois i noies
conflictius hauran de crear un es-
pectacle musical que es presentarà
davant tota l’escola. Mentre la mei-
tat dels nois participa en el procés
amb ganes i il·lusió, l’altra meitat
destrueix en lloc de construir, por-
tant els personatges a enfrontar-
se i també confrontar les seves vi-
des, les seves decepcions, les se-
ves victòries i derrotes diàries. 
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Avui s’obre de bon
matí amb «Rebels»

Maria Enrich, regidora de
Cultura, va presentar la
Mostra juntament amb Antoni
Lladó i Òscar Rodríguez

«Ni Romeu ni Julieta» és una
obra eficaç, superba en les
coreografies, i que recorda
distintes versions del clàssic

La peça enceta amb energia
cinc dies de teatre per a tots
els públics, però enfocat
especialment als més menuts

La Mostra de les Arts de la Pa-
raula ja ha tancat la seva tercera
edició i ho ha fet havent superat el
nivell de públic dels altres anys. La
cita d’enguany era diferent perquè
suposava també l’extensió de la
mostra cap a tres municipis més
del Baix Nord, més enllà d’Abrera,
que és on va néixer. L’aposta, se-
gons els organitzadors, ha estat re-
eixida i camina en la direcció que
s’han proposat.

Roger Roca, de l’entitat abre-
renca In Albis, que és qui organit-

za la mostra, explica que aquest
 «en total hem tingut molt més
públic que els altres anys», i asse-
gura que «és una cosa que es nota,
i n’hi ha hagut més, amb diferèn-
cia». Roca apunta que l’extensió de
la mostra a Olesa, Esparreguera i
Sant Esteve Sesrovires ha estat un
fet «superpositiu» i que s’ha ge-
nerat «el moviment que volíem» de
gent cap a un i altre municipi,
amb el rerefons de la intenció ini-
cial, que és fer un festival en el qual
la comarca s’hi senti identificada.
A Sant Esteve, fins i tot, el Casino
va quedar tan ple que no va poder
acollir tothom que volia veure
l’espectacle de titelles.

«Estem molt contents, perquè
hem fet un salt endavant en la di-
recció que crèiem que havia de se-
guir», ressalta Roca, que avança

que l’any que ve hi haurà més no-
vetats. Aquest any se l’havien pres
com una mena de «prova, de test»,
després d’haver fet les dues pri-
meres mostres només a Abrera, i
les sensacions que ha deixat als or-
ganitzadors aquesta nova expe-
riència són positives. «Volíem que
la gent conegués la proposta, que
se la fes seva i s’hi sentís implica-
da, i creiem que s’ha aconseguit»,
afirma.

La gent també ha respost posi-
tivament al format de les propos-
tes de la mostra, i ha entès la seva
filosofia, segons que han anat po-
dent recollir de les sensacions del
públic. «La gent ha entès la idea, la
de portar coses que no es veuen als
pobles, que sovint queden cir-
cumscrites només a la ciutat, i
ens agrada», fa notar Roca. 
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Reeixit nou format de la Mostra de les Arts de la Paraula
El festival ha recorregut

quatre municipis i ha tingut
més públic que en les dues
edicions anteriors
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La micropoetessa Ajo, que va actuar amb el músic Javier Corcobado

JOAN VILLAPLANAI


