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GRAN VENTALL D’EMOCIONS Una mare i una filla riuen, s’emocionen, s’escridassen... S’estimen i s’odien. Però «hi ha un amor
incondicional que les uneix», conclou el manresà David Pintó, que amb Clara Peya, autora de la música, ha bastit uns personatges que
interpreten Nina i Mariona Castillo, que ja van ser mare i filla en un altre musical, «Mamma mia», del qual fa deu anys justos de l’estrena
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El dramaturg i director musical
David Pintó (Manresa, 1977) es-
trena Mares i filles aquest dijous al
Círcol Maldà de Barcelona, on es
podrà veure fins al 30 de novem-
bre. És un musical de petit format
que protagonitzen les actrius-can-
tants Nina i Mariona Castillo, que
ja van ser mare i filla a Mamma
Mia,  un musical del qual es com-
pleixen deu anys de l’estrena. Ma-
res i filles narra una hora de la vida
dels dos personatges en un mo-
ment d’inflexió de la seva relació:
quan la filla decideix anar-se’n de
casa i afloren les respectives ne-
cessitats i desitjos. Segons Pintó,
«més enllà de les discussions hi ha
un vincle indissoluble, un amor in-
condicional que les uneix».

L’obra neix de les ganes de Pin-
tó de treballar amb Clara Peya,
«una pianista a qui admiro des que
la vaig descobrir a Tot és fum, un
espectacle al·lucinant que feia a la
Nau Ivanow». Posats a treballar

plegats van decidir unes caracte-
rístiques per al muntatge: que el
protagonitzarien dues dones, que
serien mare i filla, que seria tot can-
tat i que el portarien a un lloc pe-
tit. «Ha estat un procés de cocció
lenta, però a l’hora de treure’l del
foc, tot ha estat fluid i fàcil», expli-
ca el dramaturg i director. D’una
banda, les dues actrius van rebre
la proposta de participar-hi «molt
il·lusionades»; i d’altra banda, al
Círcol Maldà van trobar un forat en
la seva programació. 

Pintó explica que s’ho ha passat
molt bé treballant amb Peya: «ens
hem entès i hem rigut molt fent pa-
tir i fent fer les paus als personat-
ges». D’altra banda, destaca la fei-
na feta per les actrius en la creació
dels personatges: «m’emociono
de veure com hem arribat tan
lluny, perquè l’espectacle ha aga-
fat volada. Són molt treballadores,
han estat molt valentes i tenen uns
instruments vocals meravellosos»,
que fan lluir les «composicions vir-
tuoses» a càrrec de Peya.

Mares i filles s’escenificarà en un
espai, el Círcol Maldà, amb capa-
citat per a 50 espectadors. «Té
molta màgia perquè el públic és a
menys de dos metres. No es poden
amagar, cal compromís amb el
text», diu el manresà. 
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El manresà David
Pintó estrena 
un musical que
protagonitza Nina

El dramaturg i director ha creat una història
«del vincle indissoluble d’una mare i una filla»


David Pintó signa el llibret i ha dirigit el musical «Mares i filles»

DAVID RUANO

El Més Petit de Tots, el festival in-
ternacional d’arts escèniques per
a infants de 0 a 5 anys, arriba en-
guany a la desena edició i creix es-
tenent-se a 10 teatres de 10 ciutats.
El primer teatre que es va afegir a
questa iniciativa va ser el de l’Au-
rora d’Igualada, on aquest cap de
setmana arriba una programació
que ja es va iniciar dissabte passat
i que s’allargarà fins al 23 de no-

vembre. A l’Aurora es podran veu-
re dues propostes. D’una banda,
l’univers creatiu de l’igualadí Da-
vid Ymbernon, que es posarà en
escena per primera vegada a la
seva ciutat; i, d’altra banda, una
obra de la prestigiosa companyia
Grupo Sobrevento, del Brasil. La
celebració del festival a Igualada té
el suport de la clínica dental juve-
nil Boca a boca, de la capital de l’A-
noia.

L’igualadí David Ymbernon pre-
sentarà −dissabte (a les 12 i a les
18 h)− Latung La La diu que el pes
petit és el pes més gran de tots, es-
pectacle produït en la passada
edició del festival. Convida a viat-
jar pel seu fascinant univers crea-

tiu en un espectacle visual, màgic
i sorprenent. És una obra sense his-
tòria, sense arguments, pensada
especialment per als més petits,
però amb la qual pot gaudir el pú-
blic de totes les edats.

Grupo Sobrevento posarà en
escena −diumenge (a les 12 i a les
18 h)− El meu jardí, un espectacle
que es nodreix d’elements visuals
i sonors de la cultura brasilera, ale-
gres i vitals, per explicar com un
desert es pot convertir en un jardí.
El muntatge té una mica de text,
que la companyia «ha fet l’esforç
d’adaptar al català», segons ha ex-
plicat Eulàlia Ribera, directora del
festival impulsat per LaSala Miguel
Hernández de Sabadell.
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El festival El Més Petit de
Tots fa 10 anys al teatre de
l’Aurora amb una obra de
l’igualadí i una altra del Brasil



Ymbernon, en escena a Igualada

«El meu jardí» arriba del Brasil
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L’obra de l’igualadí Ymbernon
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Mariona Castillo i Nina són les protagonistes i Clara Peya toca el piano
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El manresà David Pintó no
amagava ahir les ganes que

té d’ensenyar al públic el musical
Mares i filles. «Hem fet una feina
molt artesanal, en la qual la intuï-
ció juga un paper molt important.
Ara per ara, tot són hipòtesis: em
sembla que aquí riuran, em sembla
que aquí s’emocionaran... Però fins
que no ho vegi... Tinc moltes ganes
de veure què passa», destaca.
L’estrena oficial és dijous, però l’o-
bra ja es representarà dimecres
amb un públic «molt especial».
Pintó ha convidat a la prèvia els ac-
tors d’un altre musical, Mar i Cel,
del qual és ajudant de direcció.
«Són companys de professió a qui
estimo molt», assenyala.

4

Els actors de «Mar i
Cel», el primer públic

L’ESPECTACLE

 LLOC: Círcol Maldà. Carrer del Pi, 5,
Barcelona. � DIES: del 13 al 30 de
novembre. De dijous a dissabte, a les 22
h; i diumenges, a les 21 h. � ENTRADES:

20 euros i 14 euros preu exclusiu a la
web del Círcol Maldà. � LLIBRET I DIRECCIÓ:

David Pintó. � MÚSICA I DIRECCIÓ MUSICAL:

Clara Peya. � INTÈRPRETS: Nina, Mariona
Castillo i Clara Peya (piano).

MARES I FILLES


