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Les companyies de teatre infantil
reclamen un tracte digne al sector

MARTA CERVERA / GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

P
er primer cop en els 10 anys
de vida del Teatre Nacional
de Catalunya (TNC), un
muntatge per al públic fa-

miliar arriba a la sala principal del
teatre. Avui s’estrena Ovni, un origi-
nal espectacle sense paraules, amb
titelles i actors, que firmen Farrés
Brothers i cia., una companyia que
es va llançar fa cinc anys al món del
teatre familiar amb la intenció
d’aportar-hi una mica d’aire fresc.
«Sempre es parla del públic infantil
com un valor de futur, quan és un
valor del present –apunta Jordi Pa-
let, el director de l’obra–. I ja és hora
de normalitzar aquest sector. El tea-
tre infantil és igual o més important
que el teatre d’adults perquè, a més,
educa».

El teatre familiar ha estat conside-
rat històricament un gènere menor,
però no solament per polítics, insti-
tucions i mitjans de comunicació,
sinó també per part d’un sector del
gremi dels actors. Tot i així, el ri-
gorós treball de companyies com La
Trepa, l’èxit de les quatre campa-
nyes de Viu el Teatre (la programació
familiar del Teatre Poliorama), i
l’aposta del teatre públic pels espec-
tacles familiars estan canviant
aquesta idea. El reconeixement del
sector que suposa el 10% del total
d’espectadors de teatre és una neces-
sitat.

PRECARIETAT / «Estem fent teatre
perquè som uns romàntics i ens bus-
quem la vida per finançar-lo –expli-
ca Lluís Juanet, director artístic de
Viu el Teatre–. Ho fem amb quatre
canyes, apostant per les coses ben fe-
tes i per nous creadors, i ens funcio-
na, sense subvencions». Des de la
temporada 2003-2004, Viu el teatre
ha programat al Poliorama, entre al-
tres, El Follet Valent, Història d’un pa-
llasso: Charlie Rivel i, actualment, Pi-
rats.

Un referent en el mercat del tea-
tre familiar és la companyia La Tre-
pa, amb 30 anys d’experiència, i el
Jove Teatre Regina. «Si un treballa
amb el mateix rigor que les compa-
nyies d’adults, el tracte hauria de ser
el mateix –afirma la directora del
Regina, Maria Agustina Solé–.
«M’han demanat El Màgic d’Oz a
molts llocs, però no el puc portar
perquè és impossible viatjar amb el
que paguen i muntar, com prete-
nen, en només tres hores». Solé
també adverteix que «s’ha de sepa-

rar el gra de la palla» i que abans de
programar i donar subvencions
s’hauria de tenir en compte el nivell
de les companyies.

Mantenir i apujar el llistó de la
qualitat és l’objectiu dels productors

d’obres per al públic fa-
miliar i per a això ne-

cessiten interlocu-
tors a l’Administra-
c i ó . E n e l c a s

d’Únics Produc-

cions, l’equip de Viu el teatre, acaben
d’obrir una esperançadora via de
diàleg amb l’Ajuntament, però han
perdut la que tenien amb la Genera-
litat a través de l’Institut Català de
les Indústries Culturals (ICIC). Des de
l’associació Teatre per a Tots els
Públics reclamen una equiparació
pel que fa a la qüestió dels caixets
amb les companyies no infantils, ja
que «les exigències legals són les ma-
teixes».

Col.laborar amb l’Administració
és clau per a aquest sector ja que

El Teatre Nacional estrena per primera vegada en
10 anys un espectacle per a nens a la Sala Gran

«Les funcions familiars són importants perquè a
més eduquen», assegura el director d’‘Ovni’

LA CARTELLERA S’OMPLE DE MUNTATGES PER A TOTES LES EDATS

OBRES PER A TOTS ELS GUSTOS

PRÒXIMAMENT

‘UN NADAL DE PASTORETS’
Teatre del Raval.
A partir del 8 de desembre.
Aquest nou teatre aposta per la
programació infantil amb una
versió dels pastorets.

‘CHUSPITRUSKIGUAYCHIKEY’
Teatre Poliorama.
16 de desembre.
Màgia i humor amb el Màgic
Andreu.

‘PALLASSOS’
Sant Andreu Teatre.
1 de desembre.
Amb Cop de Clown.

‘ANIMALADES’
Al Guasch Teatre.
Fins al 20 de gener.
Faules d’Isop, com la del pastor
mentider.

‘BOSCOS ENDINS’
Teatre Victòria.
22 de gener.
Un musical de Stephen Sondheim,
a càrrec de Dagoll Dagom, amb
personatges com la Ventafocs, la
Caputxeta Vermella, Rapunzel. Per
a més grans de 8 anys, encara que
no és estrictament infantil.

‘EL TRESOR AMAGAT’
Teatre Tantarantana.
2 de febrer.
Un muntatge d’ombres, actors i
titelles inspirat en un conte sufí.

‘Y DE PASO... UN ENTREMÉS’
Jove Teatre Regina
29 de març.
Un espectacle en castellà molt poc
habitual en el qual rendeix
homenatge als sainets del Segle
d’Or.

RICARD CUGAT

33 Una escena d’OVNI, el muntatge que s’estrena avui a la Sala Gran del TNC. A la silueta, l’espectacle Un Nadal de pastorets, del Teatre del Raval.

Passa a la pàgina següent
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el preu de les entrades pot supo-
sar un obstacle per a l’accés al
teatre d’una família amb més de
dos fills: «No podem carregar els
preus perquè no és qüestió d’ar-
ruïnar la família si pretenem que
els nens adquireixin l’hàbit del
teatre», adverteix la directora del
Regina.

Una cosa en què coincideixen
tots és en la necessitat que es pu-
bliquin crítiques d’aquests espec-
tacles: «Amb prou feines n’hi ha,
com si no importés i, quan n’hi
ha, generalment es mostren con-
descendents –opinen Jordi i Pep
Farrés–. No es jutja amb el ma-
teix criteri que el teatre d’adults
i és un error. Hauríem de ser més
exigents». Lluís Juanet afegeix:
«Volem reconeixement. Que vin-
guin els crítics i ens posin a parir
si cal».

MILLOR QUE A L’ADULT / Al Poliora-
ma, per on l’any passat van pas-
sar fins a 20.000 nens acompa-
nyats de les famílies, tenen molt
clar que a l’espectador menor
d’edat se l’ha de tractar fins i tot
millor que a l’adult perquè adqui-
reixi l’hàbit d’anar al teatre. No
es tracta només de pagar, entrar i
sortir de la sala, sinó de crear una
relació amb el públic. Per això a
les seves funcions sempre hi apa-

reix el personatge del pallasso Co-
loraines, que amenitza les esto-
nes d’espera, i se celebren concur-
sos de dibuix per als petits.

Tornant a la Sala Gran del
TCN, els creadors d’Ovni definei-
xen l’obra com un encreuament
entre Matilda (el personatge de
Roald Dahl) i La finestra indiscreta.
A través de dos astrònoms darre-
re de marcians, el muntatge trac-
ta de les relacions humanes.

La cuidada escenografia del
muntatge comparteix escenari
amb la de La plaça del diamant,
que es munta i desmunta en fun-
ció de les representacions infan-
tils. Aquesta és una pràctica habi-
tual en els espectacles familiars
que, al no tenir un espai propi,
s’han d’adaptar a l’escenografia
de l’obra per a adults que en
aquell moment estigui a la sala.

AFORAMENT REDUÏT / A l’elegant
pati de butaques de la Sala Gran,
la capacitat s’ha limitat a 266 es-
pectadors mitjançant uns corti-
natges negres que resten grandio-
sitat a la sala, i la converteixen en
un espai per viure de prop el que
passa a escena. Els nens que van
assistir a la primera funció tenien
prop de 10 anys i van sortir en-
cantats amb Ovni. Poder saludar
en persona els protagonistes de la
representació a l’acabar va ser el
súmmum per a ells. «Poden veure
l’espectacle nens a partir de 6
anys però els que realment el dis-
frutaran són els que tenen entre
8 i 10 perquè podran interpretar
més bé el que hi passa», expli-
quen Jordi i Pep Farrés i Jordi Pa-
let, creadors del muntatge.H

Els programadors
consideren necessari
que es publiquin
crítiques de les obres

Ve de la pàgina anterior
deesi

Quatre
amb tres

ALBERT

Espinosa

El més
apassionant de
l’estadística és
quan no té de sentit

A rtícle 43. L’altre dia vaig
llegir que la nota més
odiada en un examen és el

4,3, ja que amb un 4,5 moltes ve-
gades curricules i amb un 4,4
aconsegueixes que t’ho arrodo-
neixin a 4,5 i novament curricu-
les. Però el 4,3 no és ni una cosa
ni l’altra. L’estudi deia que el 34%
dels alumnes que comencen la
universitat ho deixen per culpa
dels 4,3.

I ho comprenc. Jo vaig fer el
projecte final de carrera d’Engi-
nyeria sobre quines eren les cau-
ses de fracàs d’aquest primer any.
Vam seguir 300 alumnes durant
els primers nou mesos i després
els fèiem tests de personalitat,
d’intel.ligència i milers de pre-
guntes.

Vam treure moltes conclu-
sions, però algunes eren curioses.
Per exemple, els fills únics són els
que treuen millors notes en in-
formàtica. I això era perquè esta-
ven més acostumats a jugar sols i
a tenir un ordinador només per a
ells solets.

També vam deduir que l’àlge-
bra té a veure amb la maduresa.

Com més madur s’és, més bé se’t
dóna. Un professor ens va dir que
no la va arribar a comprendre
fins que va tenir 50 anys. Potser
hauria d’impartir-se a cinquè
curs. Però encara hi havia dues
dades més extravagants, us ho ex-
plicaré després del millor de la
meva setmana

Tercer lloc. El noi del pijama de
ratlles. Hi ha llibres que te’ls reco-
mana tothom però no per això et
deixen d’impactar. Fabulós i im-
prescindible.

Segon lloc. La increïble cançó
Hilo y aguja, de l’àlbum Ingravitto,
de Macaco. Hi ha ocasions en què
tens la sort d’escoltar un clàssic
en el teu propi temps i aquest és
un d’aquests poderosos casos.

Primer lloc. REC. M’encanta
passar por de veritat i amb aques-
ta pel.lícula acabes molt arronsa-
det. Ideal per tocar la teva gent.

I les dues dades que faltaven i
de les quals no trobem mai expli-
cació van ser, per un costat, que
la gent que tenia nòvia/o treia
molt bones notes a Química. I per
l’altre costat, que els que ens re-
coneixien que eren de dretes eren
els millors en Física.

Estranyes correlacions que no
vam deduir mai, però que estic
obert a escoltar teories que les ex-
pliquin. Sens dubte, el més apas-
sionant de l’estadística és quan
no té de sentit i el més decebedor
de la vida és quan l’agafa.H

JOAN PUIG

33 Cesc Gay, a la pantalla de la dreta, agraeix el premi en una gravació abans de pujar a l’escenari.

Cesc Gay i Josep Fontana
recullen el Premi Nacional

CERIMÒNIA 3 DISTINCIONS

b

ESTHER CELMA
REUS

La dramaturga
Lluïsa Cunillé també
rep el guardó cultural
de la Generalitat

E
l compromís cívic i el treball
de Josep Fontana, un dels
historiadors més importants
de Catalunya, va ser recone-

gut ahir amb l’entrega del Premi Na-
cional de Cultura en la nova catego-
ria que distingeix la Trajectòria Pro-
fessional i Artística, i que concedeix
la Generalitat. Nascut a Barcelona el
1931, Fontana és catedràtic emèrit
d’Història i Institucions Econòmi-
ques. Va introduir la historiografia
marxista a Espanya i ha escrit llibres
com La construcción de la identidad,
Europa ante el espejo, España bajo el
franquismo i Crisis del antiguo régi-
men. Ara codirigeix una història
d’Espanya en 10 volums. «No consi-
dero un mèrit dedicar-me al que
m’agrada», va explicar en un vídeo
després de la distinció.

18.030 EUROS / El teatre Fortuny de
Reus va acollir ahir la gala d’entrega
d’aquests guardons, que van recau-
re, entre altres, en Francesc Serés
per La força de la gravetat en la cate-
goria de Literatura; en Cesc Gay per
Ficció en la de Cine; en Lluïsa Cunillé
en la de Teatre, i en Benet Casablan-
cas en la de Música. Tots aquests re-
coneixements a les activitats i apor-
tacions culturals més significatives
de l’any, dotats amb 18.030 euros,
són continuadors dels que la Gene-
ralitat va patrocinar entre el 1932 i
el 1938.

Altres premiats destacats d’aques-
ta edició van ser Dani Freixas (Arqui-
tectura i Espai Públic); Frederic
Amat (Arts Visuals); Manel Barrios,

pel programa Una mà de contes
(Audiovisual); Marta Almirall, de la
companyia Roseland Musical (Dan-
sa), i Martí Guixé (Disseny).

La Coordinadora de Centres d’Es-
tudis de Parla Catalana va rebre el
premi al Patrimoni Cultural; l’Asso-
ciació de Juristes en Defensa de la
Llengua Pròpia, el de Projecció So-
cial de la Llengua Catalana, i l’estu-
diós de la literatura catalana Ricard
Torrents, el premi de Pensament i
Cultura Científica per l’obra Art, po-
der i religió: La Sagrada Família en
Verdaguer i en Gaudí. També van re-
bre el premi de Cultura Popular la
Coordinadora de Colles Castelleres
de Catalunya.

NOTES D’HUMOR / La gala, amb mol-
tes peces audiovisuals i un escenari
d’aire mediterrani, va tenir notes
d’humor com la intervenció de Jordi
Aspa i Bet Miralta, directors de la Fi-
ra del Circ Trapezi de Reus i guanya-
dors del Premi Nacional de Circ, i
amb l’actuació dels actors Ferran
Rañé i Jordi Martínez com els pallas-
sos Charlie Rivel i Witzi.H

El teatre Fortuny,
de gom a gom

33 El teatre Fortuny de Reus,
teatre estable que aquest any
compleix el 125è aniversari, va
acollir ahir amb l’aforament des-
bordat la gala dels Premis Na-
cionals de Cultura. Entre les 800
persones que van presenciar en
directe l’entrega dels guardons,
presidida pel vicepresident de la
Generalitat, Josep-Lluís Carod-
Rovira, i el conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras, hi va
haver molts polítics: el president
del Parlament, Ernest Benach; el
director de l’Institut Ramon Llull,
Josep Bargalló; i Ariel Santa-
maría, regidor de l’ajuntament
de la ciutat amfitriona. Aquest úl-
t im, conegut com l’Elv is de
Reus, va assistir a la gala d’ahir
a la nit vestit sense la indu-
mentària que l’ha fet famós.

L’EXPECTACIÓ

JOAN PUIG

33 L’historiador Josep Fontana, al centre, ahir a Reus.
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el preu de les entrades pot supo-
sar un obstacle per a l’accés al
teatre d’una família amb més de
dos fills: «No podem carregar els
preus perquè no és qüestió d’ar-
ruïnar la família si pretenem que
els nens adquireixin l’hàbit del
teatre», adverteix la directora del
Regina.

Una cosa en què coincideixen
tots és en la necessitat que es pu-
bliquin crítiques d’aquests espec-
tacles: «Amb prou feines n’hi ha,
com si no importés i, quan n’hi
ha, generalment es mostren con-
descendents –opinen Jordi i Pep
Farrés–. No es jutja amb el ma-
teix criteri que el teatre d’adults
i és un error. Hauríem de ser més
exigents». Lluís Juanet afegeix:
«Volem reconeixement. Que vin-
guin els crítics i ens posin a parir
si cal».

MILLOR QUE A L’ADULT / Al Poliora-
ma, per on l’any passat van pas-
sar fins a 20.000 nens acompa-
nyats de les famílies, tenen molt
clar que a l’espectador menor
d’edat se l’ha de tractar fins i tot
millor que a l’adult perquè adqui-
reixi l’hàbit d’anar al teatre. No
es tracta només de pagar, entrar i
sortir de la sala, sinó de crear una
relació amb el públic. Per això a
les seves funcions sempre hi apa-

reix el personatge del pallasso Co-
loraines, que amenitza les esto-
nes d’espera, i se celebren concur-
sos de dibuix per als petits.

Tornant a la Sala Gran del
TCN, els creadors d’Ovni definei-
xen l’obra com un encreuament
entre Matilda (el personatge de
Roald Dahl) i La finestra indiscreta.
A través de dos astrònoms darre-
re de marcians, el muntatge trac-
ta de les relacions humanes.

La cuidada escenografia del
muntatge comparteix escenari
amb la de La plaça del diamant,
que es munta i desmunta en fun-
ció de les representacions infan-
tils. Aquesta és una pràctica habi-
tual en els espectacles familiars
que, al no tenir un espai propi,
s’han d’adaptar a l’escenografia
de l’obra per a adults que en
aquell moment estigui a la sala.

AFORAMENT REDUÏT / A l’elegant
pati de butaques de la Sala Gran,
la capacitat s’ha limitat a 266 es-
pectadors mitjançant uns corti-
natges negres que resten grandio-
sitat a la sala, i la converteixen en
un espai per viure de prop el que
passa a escena. Els nens que van
assistir a la primera funció tenien
prop de 10 anys i van sortir en-
cantats amb Ovni. Poder saludar
en persona els protagonistes de la
representació a l’acabar va ser el
súmmum per a ells. «Poden veure
l’espectacle nens a partir de 6
anys però els que realment el dis-
frutaran són els que tenen entre
8 i 10 perquè podran interpretar
més bé el que hi passa», expli-
quen Jordi i Pep Farrés i Jordi Pa-
let, creadors del muntatge.H

Els programadors
consideren necessari
que es publiquin
crítiques de les obres

Ve de la pàgina anterior
deesi

Quatre
amb tres

ALBERT

Espinosa

El més
apassionant de
l’estadística és
quan no té de sentit

A rtícle 43. L’altre dia vaig
llegir que la nota més
odiada en un examen és el

4,3, ja que amb un 4,5 moltes ve-
gades curricules i amb un 4,4
aconsegueixes que t’ho arrodo-
neixin a 4,5 i novament curricu-
les. Però el 4,3 no és ni una cosa
ni l’altra. L’estudi deia que el 34%
dels alumnes que comencen la
universitat ho deixen per culpa
dels 4,3.

I ho comprenc. Jo vaig fer el
projecte final de carrera d’Engi-
nyeria sobre quines eren les cau-
ses de fracàs d’aquest primer any.
Vam seguir 300 alumnes durant
els primers nou mesos i després
els fèiem tests de personalitat,
d’intel.ligència i milers de pre-
guntes.

Vam treure moltes conclu-
sions, però algunes eren curioses.
Per exemple, els fills únics són els
que treuen millors notes en in-
formàtica. I això era perquè esta-
ven més acostumats a jugar sols i
a tenir un ordinador només per a
ells solets.

També vam deduir que l’àlge-
bra té a veure amb la maduresa.

Com més madur s’és, més bé se’t
dóna. Un professor ens va dir que
no la va arribar a comprendre
fins que va tenir 50 anys. Potser
hauria d’impartir-se a cinquè
curs. Però encara hi havia dues
dades més extravagants, us ho ex-
plicaré després del millor de la
meva setmana

Tercer lloc. El noi del pijama de
ratlles. Hi ha llibres que te’ls reco-
mana tothom però no per això et
deixen d’impactar. Fabulós i im-
prescindible.

Segon lloc. La increïble cançó
Hilo y aguja, de l’àlbum Ingravitto,
de Macaco. Hi ha ocasions en què
tens la sort d’escoltar un clàssic
en el teu propi temps i aquest és
un d’aquests poderosos casos.

Primer lloc. REC. M’encanta
passar por de veritat i amb aques-
ta pel.lícula acabes molt arronsa-
det. Ideal per tocar la teva gent.

I les dues dades que faltaven i
de les quals no trobem mai expli-
cació van ser, per un costat, que
la gent que tenia nòvia/o treia
molt bones notes a Química. I per
l’altre costat, que els que ens re-
coneixien que eren de dretes eren
els millors en Física.

Estranyes correlacions que no
vam deduir mai, però que estic
obert a escoltar teories que les ex-
pliquin. Sens dubte, el més apas-
sionant de l’estadística és quan
no té de sentit i el més decebedor
de la vida és quan l’agafa.H

JOAN PUIG

33 Cesc Gay, a la pantalla de la dreta, agraeix el premi en una gravació abans de pujar a l’escenari.

Cesc Gay i Josep Fontana
recullen el Premi Nacional

CERIMÒNIA 3 DISTINCIONS

b

ESTHER CELMA
REUS

La dramaturga
Lluïsa Cunillé també
rep el guardó cultural
de la Generalitat

E
l compromís cívic i el treball
de Josep Fontana, un dels
historiadors més importants
de Catalunya, va ser recone-

gut ahir amb l’entrega del Premi Na-
cional de Cultura en la nova catego-
ria que distingeix la Trajectòria Pro-
fessional i Artística, i que concedeix
la Generalitat. Nascut a Barcelona el
1931, Fontana és catedràtic emèrit
d’Història i Institucions Econòmi-
ques. Va introduir la historiografia
marxista a Espanya i ha escrit llibres
com La construcción de la identidad,
Europa ante el espejo, España bajo el
franquismo i Crisis del antiguo régi-
men. Ara codirigeix una història
d’Espanya en 10 volums. «No consi-
dero un mèrit dedicar-me al que
m’agrada», va explicar en un vídeo
després de la distinció.

18.030 EUROS / El teatre Fortuny de
Reus va acollir ahir la gala d’entrega
d’aquests guardons, que van recau-
re, entre altres, en Francesc Serés
per La força de la gravetat en la cate-
goria de Literatura; en Cesc Gay per
Ficció en la de Cine; en Lluïsa Cunillé
en la de Teatre, i en Benet Casablan-
cas en la de Música. Tots aquests re-
coneixements a les activitats i apor-
tacions culturals més significatives
de l’any, dotats amb 18.030 euros,
són continuadors dels que la Gene-
ralitat va patrocinar entre el 1932 i
el 1938.

Altres premiats destacats d’aques-
ta edició van ser Dani Freixas (Arqui-
tectura i Espai Públic); Frederic
Amat (Arts Visuals); Manel Barrios,

pel programa Una mà de contes
(Audiovisual); Marta Almirall, de la
companyia Roseland Musical (Dan-
sa), i Martí Guixé (Disseny).

La Coordinadora de Centres d’Es-
tudis de Parla Catalana va rebre el
premi al Patrimoni Cultural; l’Asso-
ciació de Juristes en Defensa de la
Llengua Pròpia, el de Projecció So-
cial de la Llengua Catalana, i l’estu-
diós de la literatura catalana Ricard
Torrents, el premi de Pensament i
Cultura Científica per l’obra Art, po-
der i religió: La Sagrada Família en
Verdaguer i en Gaudí. També van re-
bre el premi de Cultura Popular la
Coordinadora de Colles Castelleres
de Catalunya.

NOTES D’HUMOR / La gala, amb mol-
tes peces audiovisuals i un escenari
d’aire mediterrani, va tenir notes
d’humor com la intervenció de Jordi
Aspa i Bet Miralta, directors de la Fi-
ra del Circ Trapezi de Reus i guanya-
dors del Premi Nacional de Circ, i
amb l’actuació dels actors Ferran
Rañé i Jordi Martínez com els pallas-
sos Charlie Rivel i Witzi.H

El teatre Fortuny,
de gom a gom

33 El teatre Fortuny de Reus,
teatre estable que aquest any
compleix el 125è aniversari, va
acollir ahir amb l’aforament des-
bordat la gala dels Premis Na-
cionals de Cultura. Entre les 800
persones que van presenciar en
directe l’entrega dels guardons,
presidida pel vicepresident de la
Generalitat, Josep-Lluís Carod-
Rovira, i el conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras, hi va
haver molts polítics: el president
del Parlament, Ernest Benach; el
director de l’Institut Ramon Llull,
Josep Bargalló; i Ariel Santa-
maría, regidor de l’ajuntament
de la ciutat amfitriona. Aquest úl-
t im, conegut com l’Elv is de
Reus, va assistir a la gala d’ahir
a la nit vestit sense la indu-
mentària que l’ha fet famós.

L’EXPECTACIÓ

JOAN PUIG

33 L’historiador Josep Fontana, al centre, ahir a Reus.




