
priori podia semblar
que el que es repre-
sentava aquest cap de
setmana al Teatre Au-

ditori Agustí Soler i Mas era una
obra de teatre d’aquelles que mun-
ten les escoles per al final de curs.
L’edat dels protagonistes, amb un
director de 17 anys (David Villar-
real) i actors menors d’edat, feia
pensar en un espectacle amateur
sense gaire història més que el
pur entreteniment familiar. La sor-
presa, però, va arribar quan es va
alçar el teló i, durant les dues ho-
res següents, el públic que dissabte
omplia pràcticament l’auditori va
poder presenciar una obra de tea-
tre professional de cap a peus. L’e-
quip de joves de Navarcles i co-
marca van brodar Nens perduts, un
musical produït per Bah (l’entitat
de teatre juvenil de la localitat) amb
text, guió i música original.

Amb la boca oberta, es van que-
dar els assistents en veure un es-
pectacle molt treballat, amb es-
quetxos creatius i detalls de qua-
litat. La seva posada en escena va
ser igualment meritòria, aprofitant
i optimitzant convenientment els
espais, traient suc de cada racó de
l’auditori i proposant un format de
teatre-musical dinàmic, amb un
rerefons creïble i reflexiu, dirigit
amb mestratge.

A les 7 de la tarda tot estava a
punt. Corredisses pels passadissos,
nervis entre bambolines, últimes
ordres de l’equip... i Nens perduts
arrenca. La història se centra en un
grup de menuts que viatgen al
país del Mai Més. Allà passen per
un munt d’aventures, on apareixen
indis, pirates i una bruixa, entre
d’altres, amb un protagonisme per
al Peter, que té 14 anys i no es vol
fer gran, i la Gretel, que busca el seu
germà. El text és amè, amb espais
per a la diversió i d’altres per a la
nostàlgia. La música hi té un paper
destacat i els balls, amb música
composta pel mateix equip (amb
la col·laboració de grups bagencs),
van oferir una coreografia anima-
da, tot i que, a voltes, poc coordi-
nada.

Malgrat alguns petits i com-
prensibles inconvenients, i una
segona part artísticament més
complexa, l’espectacle va arribar a
la seva fi de forma excel·lent i amb
un missatge, pels altaveus, solida-
ri, recordant els «vertaders» nens
perduts, aquells que «no han po-
gut viure una infància com nosal-
tres». Els aplaudiments del pú-
blic, com no podia ser de cap altra
manera, van ser generosos.

Amb aquest musical, tal com
pretenia el seu creador (David Vi-
llareal), es va demostrar «la força
que tenim els joves per impulsar
projectes sols» i va convertir-se
també en «una crítica a totes aque-
lles persones que creuen que els jo-
ves només miren la tele». 
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Navarcles té planter teatral per anys

UN 10 si el teatre fos una assignatura a l’escola, els alumnes que han participat a l’espectacle Nens perduts es mereixerien un deu. el grup de
joves (la majoria menors d’edat) va deixar el teatre auditori agustí soler i mas de navarcles bocabadat amb un musical propi en el qual s’entreveu
un futur prometedor en el món de la interpretació per a molts dels seus protagonistes. el cap de setmana que ve (10 i 11) se’n fan dues funcions més
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Un equip de joves actors va representar dissabte Nens perduts, un musical original sorprenentment professional
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SALVADOR REDÓ

JOVES AMB POTENCIAL ARTÍSTIC al Teatre Auditori
Soler i Mas de Navarcles Una escena de l’espectacle, on
es pot apreciar un vestuari acurat Els balls van tenir
unes coreografies no gens fàcils Moment en què té lloc
una batalla damunt un escenari on el decorat va ser senzill,
però convenientment adequat 
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STANDSTILL
Intèrprets: Enric Montefusco, Ricky

Falkner, Ricky Lavado, Piti Elvira. � DIA:
dissabte, 3 de març. Sala Stroika
(Manresa). 

Standstill va presentar, dissabte
a la nit, a la Stroika, les cançons del
seu nou treball, Adelante Bona-
parte, on la guitarra acústica pren
un paper rellevant i inaudit  fins al
moment. El públic que omplia la
sala va poder comprovar la me-
teòrica evolució de la banda bar-
celonina. Ben poc en queda ja, del
seu hardore-metal de final dels no-
ranta. Actualment, Standstill ha
virat cap a un rock independent,
amb cançons emo de sonoritat
depurada i intensa. La seva ac-
tuació no va deixar indiferent. 

Després que gran part de la crí-
tica qualifiqués d’«obra mestra»,
l’universal Vivalaguerra (2006), el
2010 Santdstill va tornar a sor-
prendre amb el que fins avui és el
seu últim disc, Adelante Bona-
parte, tres EP circulars, conceptu-
als i progressius, d’un to més per-
sonal i d’elaboració vintage. Els as-
sistents a la Stroika van escoltar en
un potent directe alguns d’aquests
nous temes, que el grup va alternar
amb peces antigues, molt cele-
brades pels oients.

Standstill va fer esclatar el con-
cert amb cançons esglaiadores,
aspres, profundes, tortuoses, in-
abastables, vertiginoses, punyents,
avinagrades, obscures, introver-
tides, solemnes i napoleòniques
que, a vegades, de tan experi-
mentals acabaven sent continuis-

tes. La seva complexa composició,
musical i formal, amb altes dosis de
pirotècnica i grandiloqüència (tot
i que menys espectacular que ve-
gades anteriors), va aportar uns
misteriosíssims acords i efectes
que  semblaven una lamentació, a
voltes sincera, a voltes exagerada,
però sempre excessivament pro-
gramada. I és que l’exercici de fu-
nambulisme emocional entre allò
recarregat i pompós, i  allò senzill
i modest, és constant en les vicis-
situds de Standstill.

L’actuació va anar de menys a
més, de la música acústica a l’e-
lèctrica, i es va enyorar aquell  pro-
tagonisme més marcat del baix  del
genial Ricky Falkner que tenia en
anteriors èpoques del grup. Piti El-
vira va fer de les seves a la guitar-
ra, amb virtuositats gairebé xa-

màniques, mentre que la veu por-
tentosa de Montefusco irradiava
amb força, en una sala que, com
sempre, va sonar l’hòstia de bé.

Mentre que alguns s’obstinen
encara a comparar-los amb els
Mars Volta, Enric Montefusco i
companyia sembla que, darrera-
ment, es dirigeixen cap a d’altres at-
mosferes amb coquetejos folk i
pop més planers, de reminiscèn-
cies Radiohead. La Família In-
ventada, Vida Normal, Hombre
Araña, Adelante Bonaparte o Cu-
ando ella toca el piano són temes
que busquen, en tot moment, to-
car la fibra a l’espectador amb un
pols críptic entre la desesperació i
l’esperança. Els catalans van tornar
a posar en evidència a Manresa
que en el seu àmbit, a escala esta-
tal, no tenen rival.
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«indies» sense rival
Standstill va presentar a la Stroika de Manresa el seu
últim treball, «Adelante Bonaparte», una obra punyent


