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� El teatre per a canalla no
per força ha de ser sinònim
de llenguatge banal. Sis
Joans, de la nova compa-
nyia Totilau, demostra que
és possible traslladar l’es-
criptura dels anys vint del
segle passat a l’escena de
teatre familiar contempo-
rània. Els contes són la su-
ma de sis articles que va
escriure Carles Riba a la
premsa de l’època i que,
posteriorment, va aplegar
en format de conte. Tots
sis nens tenien un compor-
tament reprotxable fins
que Déu girava el seu com-
portament com un mitjó.
El muntatge es va estrenar
diumenge al TNC i alterna
funcions escolars entre
setmana amb les adreça-
des a la família, fins al 9 de
març. A l’estrena, Pau Ri-
ba, el músic i nét de Carles
Riba, devia recordar algu-
nes estirades d’orelles.

Al Joan Feréstec li agra-
da pegar a la germana sen-
se cap motiu concret. El
Joan Barroer s’enfada
quan el padrí regala una

nina a la germana cansat
que ell ho trenqui tot. Al
Joan Brut li agrada com-
partir joc amb els porcs i
descarta netejar-se. El que
turmentava les bèsties
aprendrà que s’ha de ser
agraït amb els animals do-
mèstics, que es fan im-
prescindibles en molts

passatges de la vida. El
Joan Golafre es deixa per-
dre pels pastissos fins que
la panxa se li infla i, final-
ment, el Joan Dropo no
troba forces per ajudar
ningú fins que s’adona que
n’hi ha que necessiten la
seva ajuda.

El director i responsable

de l’adaptació del muntat-
ge, Marc Hervàs, aclareix
que la manera d’expres-
sar-se dels seus personat-
ges titelles no és com la de
tot Barcelona «però sí que
es pot entendre perfecta-
ment» si més no a Sant
Martí de Tous, que és on
viu. En les posades en es-

cena aquest director, cone-
gut sobretot per les pro-
duccions al Teatre Nu,
sempre busca els referents
clàssics. Perquè el patri-
moni literari ho és, si se’n
té coneixement. Ja va ser
un referent La Ventafocs
(potser sí, potser no), que
va adaptar Josep Maria
Benet i Jornet, i que es va
representar també al TNC.
Ara, unes 40 titelles circu-
len per un espai abstracte
amb forma de teatre grec.

Hervàs també ha trans-
format la divinitat en el
manipulador d’objectes,
que en comptes de mira-
cles té capacitats màgi-
ques. Però no és només un
poder sobrenatural el que
ajuda a comportar-se els
Joans en qüestió, sinó que
també hi ha l’aprenentatge
del nen a través de l’expe-
riència. També és un en-
cert que la transformació
sigui absoluta. El barroer
no deixarà de trencar plats
pel fet d’haver après a anar
amb més cura. En Carles
Riba sempre tindrà algú
per renyar.

La companyia Totilau ofereix, per a nens i nenes a partir de tres anys, al Teatre Nacional, una versió
titellaire dels contes que va escriure Riba als anys vint, mantenint el llenguatge colorista
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I en Carles Riba renya en Joan

Un instant de Sis Joans, inspirat en els contes de Riba, de la Tontilau. / DANI QUERAL

L’Ateneu
Barcelonès
rescata artistes
catalans oblidats
en un cicle

� L’Ateneu Barcelo-
nès organitza a partir
d’aquest dimarts el ci-
cle Els mestres invisi-
bles (I). Artistes cata-
lans del segle XX. Es
tracta d’un primer re-
corregut sobre diversos
artistes catalans desco-
neguts, procedents de
diverses disciplines ar-
tístiques, que han que-
dat en segon terme. El
cicle comença, dimarts,
amb l’anàlisi d’un pe-
dagog (Francesc d’As-
sís Galí), i continuarà
amb més sessions dedi-
cades a un escultor (En-
ric Casanovas), un pin-
tor (Manuel Humbert) i
un artista representatiu
de les arts aplicades
(Xavier Nogués). Tots
ells, membres destacats
del noucentisme. Els
experts que descobriran
aquests artistes invisi-
bles són, respectiva-
ment, Albert Mercadé,
Teresa Camps, Lluís
Boada i Cecília Vidal.
Les conferències seran
a les 19.30 h. / EL PUNT


