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Lleure/
Escola

El gran aparador
del teatre
infantil i juvenil

XAVIER TEDÓ

E
ncara que sembli
mentida, un
pallasso també pot
perdre els papers.

Ho demostrarà el clown
Marcel Gros amb el seu
espectacle Paperipècia
durant la inauguració de
la 24a Mostra de Teatre
Infantil i Juvenil d’Igua-
lada. Serà una de les 48
actuacions que es podran
veure de l’11 al 14 d’abril a
la capital de l’Anoia. És la
fira de referència de les
arts escèniques per a tots
els públics i el punt de tro-
bada de la professió, per-
què està concebut com un
mercat d’espectacles, una
plataforma de difusió per
proveir la programació
teatral dels municipis
d’arreu dels Països Cata-
lans els següents mesos.

Òscar Rodríguez,
director artístic del certa-
men des de fa sis anys,
afirma que és “l’aparador
d’arts escèniques dedicat
als nens més important
de Catalunya”. Això fa que
Igualada es converteixi en
una ciutat en festa els tres
dies que dura una mostra
que ja no necessita d’edi-
cions per consolidar-se.
Bàsicament perquè, com
defensa Rodríguez, “a tot-
hom li interessa molt ser-
hi, si hi ets et facilita molt
la feina”. Gràcies al pres-
tigi que s’ha guanyat any
rere any, la mostra que
ara organitzen l’Institut
Català de les Empreses
Culturals de la Generali-
tat i l’Ajuntament d’Igua-
lada acull els millors
espectacles de les compa-
nyies del nostre país i
d’algunes de fora que hi
són convidades. “El nivell
és alt, les companyies
catalanes no tenen res a
envejar a les d’Europa,
tret de França, que potser
és el referent”. Tot i que el
sector cultural passa per

uns moments complicats,
Rodríguez remarca:
“Només tenim dues com-
panyies menys que l’any
passat i enguany utilitza-
rem més el carrer perquè
hem reduït un espai”.
Així, dels 48 espectacles
que es representaran, 25
es faran en llocs tancats
(Teatre Municipal l’Ate-
neu, Teatre de l’Aurora,
l’Escorxador i Espai M.
Diví Pastor) i 18 en dife-
rents places de la ciutat.
També s’han organitzat a
l’exterior, a la rambla
General Vives, els cinc
tallers de circ, jocs de
fusta o atracció de fires.

Públic difícil i agraït
El director artístic de la
Mostra d’Igualada no
amaga les dificultats de
concebre un espectacle
per a nens per les peculia-
ritats pròpies de la seva
edat: “Els nens són sin-
cers, quan un espectacle
no els agrada s’aixequen i
se’n van o pregunten quan
s’acabarà, no s’esperen al
final”. Malgrat que és un
“públic difícil”, Rodríguez
deixa clar que “per contra,
és extremadament
agraït”. L’exigència és,
doncs, igual o superior. A
l’hora de configurar la

companyia Mala Puça, li
ha permès constatar que
les criatures no tenen un
gènere preferit: “Els nens
són com esponges, sem-
pre es mostren receptius
al que els dónes, no hi ha
un gènere que els agradi
més que un altre”. Això
explica l’ampli ventall de
propostes del certamen,
tot i que el teatre i les tite-
lles hi tenen un paper pre-
dominant. N’és un exem-
ple El cel de la Jojó, un
espectacle d’Inspira Tea-
tre que mostra el pas del
temps, les pèrdues i el
valor de viure gràcies a
una vaca molt especial
que ha viscut una existèn-
cia plena d’aventures. O Si
n’era un somni d’Alambiq
Destil·leria Cultural, que
a partir de l’obra i la figura
de Salvador Espriu
apropa l’imaginari de
l’autor a tots els públics,
enguany que se celebra el
centenari del seu naixe-
ment. Aquests són dos
dels sis espectacles de
grups emergents que
s’exhibiran en una aposta
clara de l’organització per
oferir una primera opor-
tunitat als grups que s’ini-
cien en aquest món.

Grups emergents
Els grups emergents ofe-
reixen la possibilitat
d’explorar nous camps tal
com persegueix la direc-
ció artística de la mostra.
La jove companyia barce-
lonina Born To Trace fa el
salt al teatre de carrer
amb un espectacle del
mateix títol, on la ciutat
es converteix en carpa de
circ i els elements urbans
es transformen en trape-
zis i barres fixes. “Es
tracta d’un espectacle sin-
gular absolutament dife-
rent perquè les parets o
els desnivells els servei-
xen per fer acrobàcies,
sense utilitzar cap més
material que el paisatge

A punt de fer 25 anys, la Mostra d’Igualada
tria espectacles que exploren nous llenguatges

La Mostra
d’Igualada està
concebuda com
un mercat per
a la promoció
d’espectacles

“Les companyies
catalanes no
tenen res a
envejar a les
europees”,
afirma el director

PER ALS PETITS. La companyia Roberto G. Alonso
presentarà l’espectacle Almazuela. MOSTRA D’ IGUALADA

La setena hora

L’amic
difícil

Espriu considerava Rosselló-Pòr-
cel “l’amic difícil”. L’amistat no
és una relació senzilla, perquè

un amic tant pot provocar la satisfac-
ció de la coincidència, com el dolor
de la discrepància. Discrepar amb
aquells que no formen part del nos-
tre cercle d’amics és senzill i en oca-
sions agradable, però fer-ho amb els
amics sempre desestabilitza. Espriu
i Rosselló-Pòrcel es van distanciar.
Les idees comunistes que defensava
el poeta mallorquí no eren de bon es-
coltar pel poeta de Sinera.

Tots dos van néixer ara fa cent
anys. Espriu va tenir el seu temps per
escriure una obra extensa, en canvi
el fat va jugar una passada terrible a
Rosselló-Pòrcel i se’l va endur quan
era a punt de complir els vint-i-cinc
anys. Malgrat la seva joventut, els es-
tudiosos destaquen la qualitat i la den-
sitat de la seva curta obra. Dos cente-
naris. Un dels dos se’ns recorda cada
dia a la ràdio. L’altre hauria caigut
pràcticament en l’oblit si no fos per
la feina de difusió encomiable de per-
sones com Maria del Mar Bonet.

Poemes en diàleg
Nosaltres, innocents com devem ser,
ens imaginem que hi ha un cert inte-
rès general per posar de costat aquests
dos grans poetes, per fer que dialo-
guin els seus poemes, per detectar
elements d’intertextualitat i, també,
per entendre el diàleg difícil entre du-
es concepcions del món i del moment
històric. Confessem que, a parer nos-
tre, el que ens donaria dret a emetre
un judici sobre els resultats dels in-
formes PISA seria la capacitat de de-
mostrar que, com a adults, som sen-
sibles a tot el que té relació amb els
escrits i els seus autors, amb la litera-
tura i la cultura.

Doncs bé, amb aquest angelical
pensament ens hem passejat per les
llibreries demanant l’obra del poeta
que va voler imitar el foc. I res. Res de
res, tret d’alguna antologia adreçada
a la secundària. Feta aquesta prova,
ens ha vingut al cap la divisa espri-
uenca: “Hem viscut per salvar-nos els
mots”. Com a mestres i com a poble,
potser caldria preguntar-nos com po-
drem salvar els mots si ens perdem
en beneiteries i no som capaços de fer
present l’experiència cultural, huma-
na i literària dels nostres homes de
lletres. De tant en tant aniria bé que,
en comptes de culpabilitzar l’escola
de tot, penséssim que cada societat
té l’opció de generar la seva cultura i
la seva ignorància. I l’escola, òbvia-
ment, és un reflex d’aquesta opció.

Jaume Cela & Juli Palou

Jaume Cela és mestre
i escriptor i Juli Palou
és doctor en filosofia

i educador

programació, el director
explica que busca “que els
espectacles siguin de qua-
litat, que hi hagi diversitat
pel que fa als gèneres i que
puguin funcionar als tea-
tres de Catalunya, el País
Valencià i les Illes”. Si el
gerent de la mostra, Òscar
Balcells, l’ha professiona-
litzat, a nivell artístic
Rodríguez aposta per
“espectacles més de risc,
de noves tendències que
exploren nous llenguat-
ges”. El bagatge que acu-
mula el director artístic
de la fira, amb 25 anys a la
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Un espectacle
per a cada edat
e
0-3 anys
‘Piu Piu’
(Fes-t’ho com Vulguis)
Un primer toc de teatre
a partir de les tradicio-
nals cançons infantils.
e
3-6 anys
‘Almazuela’
(Roberto G. Alonso)
Espectacle de dansa
que té en l’element
visual el punt fort.
e
6-8 anys
‘Raspall’
(Teatre Nu)
L’univers màgic de Pere
Calders a escena a partir
d’un conte.
e
9-12 anys
‘Do not disturb’
(Vaiven Circo)
El món del circ i de la
dansa es fusionen per
parlar de la molèstia.
e
+12 anys
‘Evolution’
(Birincadeira)
El grup de percussió
català pren el carrer.
Ritme i expressió corpo-
ral van de bracet.

OBERTURA. El clown Marcel Gros serà l’encarregat d’inaugurar la 24a edició de
la Mostra d’Igualada amb el seu espectacle Paperipècia. FERRAN FORNÉ

nament dels infants
d’una manera sensible i
adequada per a nens de
tres anys.

Més convidats
Entre la programació ofi-
cial també destaca Víctor
& el monstre (Frankens-
tein) de la Companyia
Anna Roca, que va ser una
de les propostes que es va
presentar al 3r Mercat de
Projectes d’Espectacles de
la passada edició de la
Mostra. De la resta de ter-
ritoris de parla catalana,
Los Titiriteros de Binéfar
presentaran el seu itine-
rant Babios. Pasacalles
estrambótico, per contem-
plar, badar i gaudir
d’aquests arlequins entre
grotescos i surrealistes. La
companyia valenciana
Bambalina Teatre Practi-
cable presentaran Ulisses,
una proposta de sala per
explicar el viatge apassio-
nant, ple de desafiaments
de l’heroi grec a la recerca
d’Ítaca. I la proposta euro-
pea d’aquesta edició ve de
la mà de la companyia
francesa D’akipaya Danza,
amb l’espectacle de carrer
Le bal des 3 P’tites Têtes,
on tres dones compartei-
xen el plaer i la passió per
la dansa.e

urbà”. Igual de sorpre-
nent és la proposta del
Cor Infantil d’Amics de la
Unió, que formula amb V-
E-U-S! una nova manera
d’entendre, viure i veure
el cant coral en la qual
l’espectador esdevé un
membre més del cor. “Es
tracta d’una coral que no
es queda quieta a l’esce-
nari, sinó que es barreja
entre el públic”, subratlla.

El circ també gaudirà
de protagonisme amb
l’estrena de la companyia
De Puntetes, que amb El
circ dels núvols farà volar
els assistents com els tra-
pezistes per tocar de
puntetes núvols freds, de
totes mides, que salten i
ballen i fins i tot fan trons
o desprenen aigua. Més
enllà dels grups emer-
gents, un nom destaca
entre les companyies
convidades. Parlem de
l’actriu i directora Rosa
Díaz, Premio Nacional de
les arts escèniques per a
la infància i la joventut
2011. Amb la seva compa-
nyia, La Rous, estrenarà a
Igualada l’espectacle La
niña, basat en el conte de
Grassa Toro, un projecte
escènic i també una
ferma proposta pedagò-
gica per tractar l’abando-


