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Els veïns d’Igualada, sem-
pre oberta a participar en
aquesta cita, té aquest any
un company de viatge: els
cartells de la mostra s’al-
ternen amb els que anun-
cien la consulta per a la in-
dependència del 25
d’abril. Aquests darrers
anys de la mostra han
aconseguit que no falti cap
producció de parla catala-
na indispensable per a una
programació de qualitat,
tot i que es reconeix que
encara hi ha obres que,
sense ser nefastes, no as-
soleixen una qualitat prou
contrastada. Però és que el
rumb de la mostra ha
d’atendre tant l’excel·lèn-
cia artística com les neces-
sitats del sector.

Què ha portat aquesta
mostra? Bones intencions
i alguns resultats destaca-
bles. Està en boca de tots
Reacció, un treball valent,
per a públic adolescent,
sobre la violència a les es-
coles, de Lutz Hübner, que
es podrà veure els dos úl-
tims caps de setmana al
Ponent de Granollers i al
juny a la Sala Beckett.
També hi havia molta ex-
pectació amb l’homenatge
que Farrés Brothers fa
d’Agustí Centelles, just
quan ha esclatat el boom
mediàtic per la venda dels
negatius al Ministeri de
Cultura, per part dels seus
fills. Farrés Brothers pre-
senta un preciosista conte
inspirat en la maleta que
Centelles va tenir amaga-
da a les golfes d’una casa a
Carcassona, en espera del
retorn de la democràcia.
La coproducció del Teatre

Aurora d’Igualada fa que
els manipuladors pugin a
dalt les golfes i equilibrin
el pes de l’actuació amb
els titelles (també de mida
natural). La guerra s’in-
tueix quan l’àvia diu que a
la maleta hi ha un monstre.
També quan els dos amics
s’enfaden. Al cap de trenta
anys, es reconciliaran. Els
germans Farrés han estat
honestos i no s’han deixat
empènyer per la tirada me-
diàtica. Li falta, però, gua-
nyar en emoció. El rodatge
permetrà que les dificul-

tats tècniques deixin
d’empipar l’atenció a fa-
vor de la interpretació.
Magnífic final.

Monti, després de l’ex-
periència com a teatre de
text a Es busca feina per a
pallasso vell, planteja a es-
cena Història d’un pallas-
so. És una peça que evita
utilitzar els números de
circ i que s’inventa una tra-
ma sense solta ni volta que
atrapa des de bon comen-
çament els riures de la
concurrència més menu-
da. Humor de patacada?

En bona part, però efectiu.
Imaginart debuta a

Igualada amb Sensacio-
nal. És un joc teatral en
què la intervenció directa
dels nens (de 0 a 3 anys) és
fa indispensable. La cana-
lla es mou per un terra on
es projecten il·lustracions
en moviment, que diver-
teixen la quitxalla. La peça
estava encallada des de fe-
ia tres anys, en espera
d’una producció. El pro-
grama informàtic és més
limitat que el que la com-
panyia italiana TOP va

presentar al Mercat de les
Flors, fa només uns dies:
Farfalle també inclou ball
amb els nens amb la parti-
cularitat que la seva inter-
venció no només perse-
gueix els efectes, sinó que
s’hi arriba a interactuar; és
d’un programari una gene-
ració més avançada. Ara,
la proposta de Sensacional
és molt atractiva per al pú-
blic primerenc. Sergi Bu-
ka sorprèn amb El impos-
sibilista. Probablement,
serà el muntatge més ben
valorat per la seva factura.

La màgia de prop, feta
amb complicitat i no amb
ganes d’enganyar l’espec-
tador, troba una connexió
quasi poètica. Buka com-
pleta els jocs d’aparicions
i desaparicions de cartes,
foc, monedes, peixos, ca-
mises, anells, rellotges i
taronges amb l’exhibició
d’ombres xineses. En
aquesta mostra també ha
arrencat el centenari dels
titelles Vergés. Divendres
es va inaugurar una expo-
sició i, a la nit, la tercera
generació va fer una versió
del teatre de catxiporra
amb titelles de prop de 90
anys i en un teatrí dels anys
vint. Demostració de pa-
trimoni a escena, un luxe
per a historiadors que tam-
bé pot sorprendre la cana-
lla més activa.

I sobre el pla integral?
El conseller Joan Manuel
Tresserras no va voler
avançar gaire res del pla
integral de teatre infantil i
juvenil. Com qualsevol
pla, s’apunta un calendari i
un pressupost. Treserras,
que poc abans s’havia en-
trevistat amb membres de
companyies a la llotja,
afirmava que estaven «en-
tusiasmades» per aquest
nou compromís de Cultura
per a un sector que històri-
cament s’ha menystingut.
A Igualada, també es van
plantejar coproduccions
sobre projectes amb pro-
postes que van dels 59.000
als 170.000 euros. Les
companyies tenen bones
idees, però les han de mal-
tractar sovint perquè es fa
indispensable recuperar la
inversió.

Una mostra d’ofici i benefici
El conseller de Cultura anuncia a Igualada que el 3 de maig es presentarà un pla integral per a públic familiar

Un instant del joc interactiu per a nens de fins a tres anys, Sensaciona. / XAVIER OLIVÉ

● El teatre per a tots els públics progressa
adequadament. Des que fa cinc anys la
Generalitat va donar una empenta a la dig-
nificació del teatre familiar, la Mostra

JORDI BORDES / Igualada d’Igualada, que acaba avui, agafa cada
cop més rellevància per a programadors i
companyies de parla catalana. Any darre-
re any és més recomanable figurar al car-
tell d’espectacles o a la llotja per donar a

conèixer les obres de cada grup. Diven-
dres al vespre, en la inauguració de la
mostra, es va anunciar la presentació del
pla integral de teatre infantil i juvenil pel 3
de maig. Serà el tercer pla específic de les

arts escèniques, després del circ i la dansa,
que marcarà un full de ruta ambiciós. La
mostra, per ara, s’ha demostrat d’ofici i
benefici: es professionalitza i s’aconse-
gueixen importants contractacions.

● Aquest cronista no pot fer
una crònica freda de la mort
del compositor Francesc
Taverna-Bech. En va ser el
biògraf en una tasca d’aque-
lles que són agradables i fà-
cils. Amics des dels vint
anys, havíem compartit to-
tes les vivències personals,
culturals i cíviques. Situar-
lo en el context cultural és
una valoració que només els
anys podran aclarir. Tenia
força i un toc de geni. La se-
va música perviurà i obres
excel·lents com ara Proses

disperses, una rapsòdia
concertant per a violí i cor-
des estrenada a Torroella de
Montgrí per la London
Royal College Chamber
Orchestra dirigida per Rod-
ney Friend; Estampes, es-
trenada per l’aleshores
OCB dirigida per Franz-
Paul Decker; Camins so-
morts, estrenada i enregis-
trada per Miquel Farré, o
Suite catalana, afegint dan-
ses a les obres que Mompou
havia fet en aquest registre,
són valors segurs que resta-
ran. El mateix Decker, en el

concert d’homenatge que li
dedica l’orquestra la tardor
vinent, ja havia escollit una
obra de Taverna-Bech per al
programa: Les nits, estrena-
da el 2001 i interpretada de
nou no fa gaire per l’OBC
dirigida per Josep Caballé-
Domènech. Deixa inacaba-
des una Simfonia i una can-
tata, Barcelona 1714, sobre
un text de Lluís Serrahima.

Taverna-Bech va ser un
referent com a crític musi-
cal. Va començar a escriure
sobre música en els primers
números de Serra d’Or,

després va ser crític d’El
Correo Catalán, de Desti-
no, d’El País i de fa molts
anys de la Revista Musical
Catalana (RMC), on escri-
via uns petits articles magis-
trals cada mes amb el títol
Impromptu. Fa poc havia
publicat també en aquesta
revista un extens treball so-
bre Haydn amb motiu del
200è aniversari de la seva
mort. Juntament amb les
tres B –Bach, Beethoven i
Bartók–, el compositor aus-
tríac era dels més valorats
per Taverna-Bech. També

va ser president de l’Asso-
ciació Catalana de Compo-
sitors el 1992, on ja havia
desenvolupat una tasca fe-
cunda com a secretari des
del 1982. La seva música ha
circulat per camins molt
personals ja que en compo-
sició va ser pràcticament
autodidacta. No es copsa
del tot, com passa sovint en
qualsevol música seriosa, a
la primera audició. Cal en-
dinsar-s’hi per captar els in-
acabables matisos que com
capes de pell fina es van
descobrint. Poètic, subtil,

ple de bells paisatges inte-
riors. Mort als 78 anys, pre-
cisament el dia del seu ani-
versari, podem recordar-lo
amb les paraules que va es-
criure en el seu penúltim ar-
ticle –l’últim deurà sortir en
l’edició de maig– a la RMC:
«La música com a art és una
aventura imprevisible i qua-
si aleatòria que l’home em-
prèn i assumeix amb el risc
de la incògnita i la il·lusió de
l’esperança.» La cerimònia
de comiat serà avui a tres
quarts d’una al tanatori del
carrer de Sancho de Ávila.

Mor als 78 anys el compositor Francesc Taverna-Bech
JORDI MALUQUER


