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Antavianaencastellà
La part més festiva
de la Fira de Teatre
Infantil i Juvenil
d’Igualada va enge-
gar divendres amb
l’espectacle Mos-
tra’m, que va tenir
lloc a la plaça de
l’Ajuntament. Disse-

nyat per Jordi Juanet Boni expressa-
ment per a la celebració, va ser un
mostrari a l’aire lliure de diverses
tècniques de circ per professionals
d’altíssim nivell que tallaven la respi-
ració. Hi havia el Circ Delícia (dansa
vertical per la façana de l’ajunta-
ment); Jordi Gaspar (roda alemanya);
Ignasi Gil (perxa xinesa), Dani de Cas-
tro (teles) i el mateix Boni. Mentre
uns actuaven, els altres els observa-
ven asseguts a unes cadires que por-
taven d’una banda a l’altra fent riure
el públic menut.

Abans, a la inauguració oficial, el
conseller Tresserras va felicitar els or-
ganitzadors per haver trobat una fór-
mula “raonable i ajustada”, perquè
“per cada euro invertit de diner públic
se’n generen 4,5 i això vol dir ser ex-
tremadament eficients”. La cirereta
del pastís va ser l’anunci que el 3 de
maig es faran públics els termes del
Pla Integral de Teatre Familiar que
prepara la Generalitat. Recordem que
la Mostra va començar dimecres i que,
fins divendres a la tarda, els especta-
cles i altres activitats s’oferien en re-
cintes tancats majoritàriament per a
professionals i escoles. Ahir i avui, la
ciutat de l’Anoia ja ha esclatat en una
festa major de les arts escèniques per
a tota la família que celebra els seus
21 anys de salut amb sorpreses molt
agradables, tant en espais tancats
com a les seves múltiples places.

Una de les sorpreses ha estat Cuen-
to de la Luna, de la companyia del Ca-
nadà Le Théâtre des Confettis. Espe-
ràvem un conte d’infants amb més o
menys gràcia quan descobrim una
adaptació de l’Antaviana, de Pere Cal-
ders, enmig d’un relat autobiogràfic.
El narrador explica la història del seu
avi valencià, que va ser a la presó du-
rant la guerra, i com va motivar el seu
fill perquè no deixés mai la poesia. El
noi, de gran, va emigrar al Canadà i
allà va néixer Philippe Soldevila, el

seu fill i autor i director de l’especta-
cle, que va descobrir el conte de Cal-
ders al bagul del pare. Molts dels joves
que veien l’obra no coneixien la versió
de Dagoll Dagom i van descobrir allà
la paraula màgica. És estrany sentir-
ho en castellà, però l’autor no s’atre-
via amb el català i té el mèrit d’haver-
ho fet i portar-ho arreu del món, amb
una escenografia austera però molt
imaginativa i eficient. Els intèrprets,
sense ni idea de català ni de castellà,
també tenen el mèrit d’haver-se après
el text de memòria, inclosos frag-
ments de La Santa Espina, aquests sí,
en català. Una preciositat.

Recomanem també la companyia
Nats Nus Dansa i l’espectacle Maps,
ideal per introduir la dansa als espec-
tadors del futur. És un viatge de qua-
tre personatges que transmeten amb
el cos i alguna tècnica de circ les expe-
riències que comuniquen les diferents
cultures que es van trobant. Al final,

descobreixen un munt de barrets que,
en posar-se’ls, els fan ballar la música
del seu país. Va ser tota una festa
quan els actors van passar per les
files, convidant els menuts a posar-se
el barret. La companyia Nats Nus té
una secció dedicada als menuts des
dels seus inicis i una gran experiència
en la creació de coreografies entene-
dores i participatives per als menuts.

Una altra troballa va ser Et regalo la
lluna, de Marduix, creat, interpretat i
coproduït amb la companyia italiana
La baracca. És l’explosió de la vida a la
Terra creada per la Tenebra i la Foscor
i la gelosia del Sol. Teatre d’objectes
que entendreixen. L’Estaquirot Teatre
també va estrenar a Igualada Els plo-
ramiques, una filosofia innovadora
sobre “el reciclatge i l’aprofitament de
les energies”. I us queden una trente-
na d’espectacles, força de gratuïts, per
disfrutar-los avui tot el dia. Va, au, que
els petits s’ho mereixen! ■
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Carles Miralles i Francesc
Serés reben a casa els
premisdelacríticaestatals

Ignasi Aragay
BARCELONA

Els premis de la crítica esta-
tals, creats fa 55 anys a Bar-
celona, van tornar ahir a la
ciutat, on segons el delegat
de Cultura, Jordi Martí, “pa-
radoxalment mai s’havien
fet públics” (no és clar que
això sigui exacte, però
quasi). La primera edició, el
1956, es va fer a Saragossa,
a mig camí entre Madrid i
Barcelona. Calia mantenir
un equilibri. El 1971 es va
guardonar per primer cop
una obra no castellana (Set-
mana Santa, d’Espriu) i des
del 1976 es guardonen tex-
tos de poesia i narrativa en
les quatre llengües estatals,
cosa que el fa “un premi tan
important com poc habitu-
al, i més necessari que mai”,
va dir ahir Jordi Martí, dele-
gat de Cultura de l’ajunta-
ment, que ha fet d’amfitrió.

L’edició barcelonina ha
premiat en llengua catalana
elpoemariL’ombradelsdies
roja, de l’hel·lenista Carles
Miralles, especialment feliç
que s’hagi guardonat un
text que “vol mostrar com la
poesia, feta de paraules que
creen bellesa, també pot
parlar de la maldat, el dolor

i la tristesa, com si fos una
tragèdia grega o el Dant”.
Segons Àlex Broch, porta-
veu del jurat, es tracta d’un
llibre “bell, profund, emotiu
i de denúncia”. En narrati-
va, ha guanyat Contes rus-
sos, de Francesc Serés, per
qui el guardó és “la confir-
mació d’una obra que tenia
moltsriscos”:unjocdeficció
i realitat en què l’autor in-
venta una antologista que
escriu la biografia de cinc
autors russos, dels quals
aporta un conjunt de vint-i-
un contes. El llibre ja va
rebreelCiutatdeBarcelona.

Encastellàhanguanyat la
novel·la El viajero del siglo,
d’AndrésNeuman,unviatge
per l’Alemanya del XIX, i el
poemari Fámulo, del barce-
loní Francisco Ferrer, que
després de molts anys torna
a l’escena pública. En gallec,
la novel·la O Cabo do
Mundo, de Xabier Quiroga,
un jove talent, i Deter o dia
cunha flor, de la veterana
poeta Luz Pozo. I en basc,
Autokarabana, primera
novel·la de Fermin Etxego-
ien,quetractade lacrisidels
40, i Eroriaren logika (La lò-
gica de la caiguda), de Juan-
ra Madariaga, sobre l’home
enfrontat al caos. ■
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Kníster,creadordeTina
Superbruixa,aMónLlibre

Redacció
BARCELONA

El públic familiar va om-
plir ahir, i es preveu que
ho torni a fer avui, els ta-
llers, estands i activitats
que la festa del llibre in-
tantil, Món Llibre, va orga-
nitzar al CCCB i al Macba.
Els organitzadors esperen
superar els 12.000 assis-
tents de l’any passat, ja
que només ahir a matí
n’hi va haver 5.000.

Amb 40 editorials parti-
cipants, en la seva sisena
edició la cita va fer el ple
ahir en espectacles com els
d’El Nota. Knister, l’autor
de la supervendes Tina Su-
perbruixa, serà sens dubte
avui l’atractiu principal per
als joves lectors, per als
quals firmarà llibres al
matí, i a la tarda farà l’acte
de cloenda, amb pel·lícula
inclosa. A més, els nens de
l’escola Reina Violant li
faran una entrevista. ■


