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J «Des de fa un temps, el teatre 
infantil comença a tractar 
temàtiques de contingut social i 
a reflectir la realitat que envolta 
els nens», afirma Òscar Balcells, 
gerent de La Mostra. En aquesta 
línia, a més de La maleta de 
l’Agustí, destaca l’estrena de 
Marieta, de La Visual, una obra 
que introdueix els nens en la 
vivència de l’homosexualitat. 
«Prefereixo evitar el terme 
pedagògic per descriure aquest 
tipus d’obres –continua Balcells–
que s’esforcen a fugir de la 
moralina i el pamflet. Fan de 
catarsi social, que és una funció 
històrica del teatre».
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S
ergi Centelles no va poder 
evitar sentir un calfred 
quan va veure entrar el ti-
tella que representava el 

seu pare, Agustí Centelles, a les gol-
fes de la casa de Carcassona on el fo-
toperiodista va guardar una maleta 
amb 9.000 negatius de la guerra ci-
vil. «No sabíem el que veníem a veu-
re –explica Agustí Centelles, nét del 
fotògraf, que va assistir a una pre-
estrena de La maleta de l’Agustí amb 
el seu pare, Sergi, i la seva filla pe-
tita–. És increïble com han aconse-
guit lligar un fragment de la bio-
grafia del meu avi i la guerra civil i 

emmarcar-lo en un espectacle per a 
nens». L’obra de la companyia Farrés 
Brothers & cia s’estrena aquesta nit a 
Igualada i és un dels plats forts de La 
Mostra, l’aparador de teatre infantil 
i juvenil més important, que se cele-
bra aquest cap de setmana.
 Els Centelles han cedit una vin-
tena de fotografies del camp d’in-
ternament de Bram (França) i de la 
Barcelona republicana, així com 
bastantes estones de conversa sobre 
el seu avi, per a l’espectacle. La male-
ta de l’Agustí explica la història d’un 
nen, André (nom real), que el dia que 
fa 10 anys puja a les golfes de casa se-
va, a Carcassona, i descobreix una 
maleta tancada. La seva àvia li pro-
hibeix obrir-la, perquè no pertany a 
la família, però el seu millor amic li 
insisteix perquè ho faci.
 «Fem un paral·lelisme entre els 
dos nens que es barallen i el que pot 
arribar a passar en una guerra ci-
vil –explica Pep Farrés–. És impor-

tant parlar de la memòria històrica 
als nens, però es fa molt poc. En te-
atre infantil es tracten temes molt 
blancs i plàcids, però a nosaltres 
ens interessen els temes socialment 
compromesos; això sí, sempre sense 
moralitzar. El 2008, Farrés Brothers 
& cia van obtenir un premi Butaca 
per Ovni, una obra que introduïa el 
tema dels maltractaments i la falta 
d’amor en la família.

‘La maleta de 
l’Agustí’ és un dels 
plats forts de La 
Mostra d’Igualada

 Una altra de les marques d’aques-
ta companyia en què els actors ma-
nipulen els titelles a la vista del pú-
blic és l’ús del vídeo i les noves tec-
nologies. A La maleta de l’Agustí les 
imatges construeixen escenes difí-
cils d’oblidar, com les que mostren 
detalls de les golfes de Carcassona 
que es fonen amb la projecció de fo-
tografies del drama dels refugiats 
del camp de Bram. H


