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Josep Noguera és soci
fundador de la companyia Gog
i Magog. En l’espectacle Àngel
de llum hi posa la guitarra i, en
alguna peça, la veu. La idea del
muntatge, però, és seva. Ell va
escriure els guions i ha
elaborat les peces musicals
que s’interpreten.   

Què li sembla l’experiència del
Testimoni Escènic? 

Una excel·lent idea, perquè
dóna l’oportunitat a projectes nous.
En el nostre cas sí que tenim ex-
periència, però fent teatre al carrer.
Mai no ens havíem atrevit a fer es-
pectacles com aquest. 

El col·loqui posterior amb els
espectadors és positiu?

Sí, perquè són punts de vista i re-

flexions que ajuden a millorar l’es-
pectacle. Ja m'han comentat un
parell de detalls que de ben segur
poden anar bé. 

Els podrem veure a la propera
representació, a Sant Joan?

Si s’escauen bé, ja els incorpo-
rarem llavors.

Com va sorgir la idea de fer un
espectacle tan diferent?

La veritat és que ha estat un pro-

cés llarg i anecdòtic. Un dia em
vaig trobar Armand Pons, l’autor
del muntatge de l’espectacle. Xer-
rant, em va demanar que el pro-
voqués per fer algun projecte ple-
gats. Tenia aquests textos escrits
des feia molt de temps, els vaig se-
leccionar i els hi vaig donar. Li vaig
dir que ja estava provocat. La pro-
pera vegada que ens vam trobar,
vam començar a treballar.

Llavors els textos són del pri-
mer viatge, l’any 1993?

Hi hem anat reiterades vegades
i és una mica de tot plegat, no se-
ria un únic viatge. 

Quants viatges ha pogut fer
amb Pallassos sense Fronteres? 

No sóc capaç de dir-ne un nú-
mero, només puc dir que amb
ells hem anat a la meitat dels pa-
ïsos del món.
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«Els comentaris dels espectadors
ens ajuden a millorar l’espectacle» 

Entrevista Josep Noguera
MÚSIC A L’ESPECTACLE I AUTOR DEL GUIÓ I LA MÚSICA

La companyia santjoanenca
Gog i Magog va oferir ahir, per pri-
mera vegada, l’espectacle que ha
de servir per commemorar els
seus 25 anys de vida: Àngel de
llum. Ho va fer a Avinyó, davant de
més de 150 persones, i en un es-
cenari poc habitual per a ells: un
recinte tancat. I és que els sant-
joanencs són especialment co-
neguts per ser un referent del tea-
tre de carrer.

Àngel de llum remet als nom-
brosos viatges que han dut els
santjoanencs amb Pallassos sen-
se Fronteres. Concretament, ex-
plica un viatge als camps de refu-
giats de Croàcia i Bòsnia durant la
guerra de l’antiga Iugoslàvia. 

Josep Noguera, a la guitarra, i
Josep Bashi, al saxòfon, van ser els
primers a aparèixer a escena. La
seva música es va fusionar amb la
projecció d’un muntatge de figu-
res abstractes i realistes, realitzat
per l’artista Armand Pons. Jesi
Ragués va ser la següent a pujar a
l’escenari. L’actriu va treure d’una
maleta tot d’objectes -entre els
quals hi havia una disfressa de pa-
llasso- del viatge, esdevenint fil
conductor de l’espectacle. Lle-
gint un dietari, Ragués va trans-
portar els espectadors a aquell
viatge i a la crua realitat amb la
qual es van trobar.  «De mines n’hi
havia de molts tipus, enterrades,
amb forma d’ós de peluix. De ben
segur que qui va inventar aques-
ta darrera estava molt orgullós»,

relatava. 
La cantant Oyuna Baturova,

vestida d’àngel, anava sumant de-
talls, mentre les projeccions se
succeïen. L’experiència viscuda
al camps de refugiats quan s’em-
portaven els menuts a lluitar al
front o la visita a Sarajevo «que
semblava que acabés de ser bom-
bardejada», van ser alguns dels
moments viscuts que no van vo-
ler passar per alt.  «Aquella expe-
riència ens va omplir de llàgrimes
i ràbia que volem fer-vos arribar»,
deia Baturova. Mentrestant, Ra-
gués picava l’ullet de nou a Pa-
llassos Sense Fronteres, disfres-
sant-se d’ells i abandonant la sala

amb un fort aplaudiment. «Puc fer
riure els nens que han viscut una
guerra, els que han estat víctimes
de la prostitució, però no els que
moren de fam i misèria, víctimes
de l’estupidesa humana», afegia
Nogués. Les seves paraules van es-
tar acompanyades, primer, d’i-
matges reals d’aquests viatges i,
després, d’una forta ovació.

En acabar, Noguera, Bashi, Ra-
gués i Baturova, acompanyada
de la directora del muntatge, Tà-
tels Pérez, van conversar amb els
espectadors per conèixer les seves
reflexions sobre l’espectacle. El
proper 24 de març repetiran a
casa, a Sant Joan.
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Gog i Magog no pateix claustrofòbia
La companyia santjoanenca de teatre de carrer mostra el seu nou espectacle al teatre El Catalunya d’Avinyó 

VIATGE A BÒSNIA I CROÀCIA La companyia Gog i Magog va presentar ahir a Avinyó l’espectacle amb què pretén commemorar els seus 25
anys de vida: «Àngel de Llum». L’actuació, inclosa en el projecte Testimoni Escènic, va permetre als assistents viatjar als camps de refugiats de
Bòsnia i Croàcia durant la guerra de l’antiga Iugoslàvia i veure els santjoanencs actuar en un recinte tancat, poc habitual en ells.  
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Jesi Ragués, sòcia fundadora de Gog i Magog, durant la seva interpretació al teatre d’Avinyó
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Oyuna Baturova, acompanyada de Josep Noguera i Josep Bashi

Àngel de Llum va donar el
tret de sortida al projecte

Testimoni Escènic, una iniciativa
que té com a objectiu donar suport
a la producció i exhibició de noves
companyies i creadors indepen-
dents, buscant també la implicació
directa amb l’espectador. Un total
de set companyies –entre les quals
Gog i Magog– oferiran fins al proper
més de juny preestrenes dels seus
nous espectacles a Avinyó, Sallent,
Cabrianes, Santpedor i Sant Joan.
Amar Mende, el dia 17 de febrer, a
Cabrianes, seran els propers a pu-
jar a l’escenari.   

4

Primer examen de
Testimoni Escènic


