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La importància 
del teatre infantil, 

fill d’un déu 
menor

Si la situació dels professio-
nals del teatre per a adults 
és dolorosament precària 
–això vol dir la de més del 
90% del sector–, no s’ima-

ginen com ho és la d’aquells que es 
dediquen al teatre infantil i juvenil. 
Un teatre que acaba de celebrar la 
seva cita anual catalana a la Mostra 
d’Igualada –amb 32.000 especta-
dors i entrades a 8 euros o menys– 
i que lluita per millorar la seva auto-
estima i l’estima del sector. 

●● El germà petit. Considerat du-
rant molt de temps el germà petit de 
la família, menystingut com a art 
menor per aquells que no podien ac-
cedir al suposat glamur del gran te-
atre i abandonat com un espai artís-
tic sense exigències on tot s’hi valia, 
el gènere s’ha anat dignificant en els 
últims anys. I ha estat gràcies a l’es-
forç de companyies que han assumit 
plantejaments estrictament profes-
sionals respecte a la creativitat i el ri-
gor i que fan realitat la idea de trac-
tar el jove espectador com un ésser 
intel·ligent, refusant l’infantilisme i 
plantejant funcions que resultin 
també interessants per als acompa-
nyants adults. Un exemple és l’últim 
espectacle de La Baldufa sobre el 
conte de Pinotxo, guanyador del 
primer premi del FETEN de Gijón, 
dedicat al teatre infantil i juvenil.  

● Aliats necessaris. També s’ha 
avançat gràcies a un cert compromís 
de teatres com el Lliure, el TNC o La 
Sala de Sabadell i el Regina, entre 
d’altres. Un esforç, però, que no es 
correspon amb els rendiments que 
poden generar per garantir la conti-
nuïtat d’un model artístic específic. I 
que no es correspon tampoc amb el 
suport de les administracions, més 
preocupades per l’alta cultura. 

● Unes dades i una reflexió. El te-
atre infantil i juvenil suposa poc més 
d’un 10% del teatre a Barcelona i, se-
gons dades d’Adetca, la temporada 
passada va congregar 225.109 espec-
tadors amb un preu mitjà d’11,91 eu-
ros per entrada i uns ingressos bruts 
de 2.682.041 euros. Això pel que fa a 
les estadístiques. Fora d’elles sabem 
que el gènere significa un important 
reforç de les magres finances de les 
sales alternatives, on el teatre per a 
adults té un preu mitjà equiparat al 
del teatre infantil, i completen els ba-
lanços dels teatres comercials. I en-
cara més: un bon teatre infantil és 
l’incentiu per despertar la curiositat 
i l’afició envers les arts escèniques i, 
en conseqüència, per a la cultura. Els 
petits espectadors d’avui seran fidels 
espectadors de demà.e

El traspunt

CRÍTIC TEATRAL 

SANTI FONDEVILA

OPINIÓ

Beethoven, Bono i l’entreteniment

detalls de l’origen d’El ratpenat. 
L’acció se situa a Austràlia perquè 
tota la idea se li va acudir durant les 
tretze hores que dura el vol d’Oslo 
a Sydney: fabricaria un detectiu 
fosc, desfet per la culpa d’un acci-
dent en què havia mort la seva xico-
ta. No seria fins a la tercera novel·la 
que Harry Hole va instal·lar-se, 
sembla que per sempre, a Oslo. Nes-
bo, més còmode escrivint sobre el 
que coneix, va mostrar-se molt sin-
cer: “No sóc Ibsen ni Hemingway. 
Em considero un escriptor d’entre-
teniment, però em prenc l’entrete-
niment com una cosa seriosa”. 

Ellroy és més show-business: “No 
faig cap esforç per descriure o en-
tendre Los Angeles, ni em fixo en la 
presència cancerígena de la indús-
tria cinematogràfica, i el resultat és 

que la gent adora com parlo de la 
ciutat”. Fernández va insistir en 
el tema de les lectures: “Però en 
algun moment va llegir, oi? “Sí, 
esclar, però no em feu llegir 
Faulkner, o Moby Dick. No em 
cal! I, sobretot, no em feu llegir 
Cormac McCarthy. Un paio que 
no posa signes de puntuació? Au, 
va!” El públic s’entusiasmava. 
Com i on escriuen? Ellroy té un 
petit exèrcit de documentalistes 
a qui envia a buscar “bona mer-
da sobre notícies dels anys 40”, a 
partir de la qual ell pugui inven-
tar, perquè, com va dir “al cap i a 
la fi tot es redueix a com de bé 
t’inventes una cosa”. Nesbo té un 
estudi perfectament equipat on 
no pot escriure res, i ha de baixar 
al bar cada matí.e

El nord-americà James Ellroy i el noruec Jo Nesbo ahir al CaixaForum. MANOLO GARCÍA

James Ellroy i Jo Nesbo ofereixen un bon concert al CaixaForum
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Força gent a l’Auditori del CaixaFo-
rum de Montjuïc per assistir a la 
presentació de Perfidia i El ratpe-
nat (publicats per Random House 
Mondadori i Proa), i sobretot per 
veure de prop dos escriptors que ar-
rosseguen multituds. La periodista 
i escriptora Laura Fernández pre-
sentava l’acte. Va explicar que 
Ellroy no té cap llibre a casa que no 
l’hagi escrit ell, que fa vint anys que 
no llegeix i només escolta música 
clàssica. “Sóc un escriptor beetho-
venià –es va definir Ellroy–, escric 
de forma sincopada, com les notes 
de les simfonies, ta-ta-ta-ta”. Havia 
arribat relaxat i vestit com un 
gàngster californià retirat: texans 
blancs, camisa de flors i el cap rapat. 
A l’altre costat de l’escenari, el no-
ruec Jo Nesbo, més cohibit, sem-
blava Bono, el cantant d’U2, amb 
les ulleres de vidres vermellosos i 
jaqueta negra. Feia la impressió 
que estava content de compartir es-
cenari amb Ellroy, i va acabar fent-
li preguntes ell, com ara: “¿No has 
abandonat mai una novel·la co-
mençada?” “Sí, quan era jove llegia 
Saul Bellow, i pretenia imitar-lo. 
Què pretenia, ¿imitar un jueu de 
Nova York? Si sóc un paio de Los 
Angeles!”  
       Preguntat sobre el mal, Nesbo va 
parlar més aviat de l’absència de 
compassió, tan típica dels assassins 
en sèrie que poblen les seves no-
vel·les, i contra els quals lluita el de-
tectiu Harry Hole. Va revelar alguns 
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Doble cita de Vetusta Morla 
amb el Sant Jordi Club

certs del Sant Jordi Club duraran 
“unes dues hores” i oferiran “un pe-
tit canvi en el repertori”. “No toca-
rem sencer tot La deriva, que és el 
que vam fer l’any passat, sinó que 
afegirem cançons de discos anteri-
ors”, informa García.  

Tot i que la progressió de Vetus-
ta Morla ha sigut constant des que 
van debutar amb l’àlbum Un día en 
el mundo (2008), la publicació de La 
deriva va significar una sortida 
d’una certa zona de confort per fer 
un pas endavant. Peces com Golpe 
maestro i La deriva es feien ressò de 
l’anhel de canvi sorgit de les places 
del 15-M, i aquell esperit va eixam-
plar encara més el nombre de segui-
dors de la banda. 

“Estàvem molt contents amb el 
disc i teníem molta il·lusió, però ens 
va sorprendre que la reacció fos tan 
bona. Hem notat que tenim més pú-
blic i que hi ha hagut més repercus-
sió mediàtica. Està bé, perquè hem 
fet les coses d’una manera honesta, 

en el sentit que hem fet el que vo-
líem artísticament, i ens escolta 
més gent”, assegura García, que 
reconeix que el context de crisi va 
afectar el grup, si més no el va fer 
més empàtic amb la realitat soci-
opolítica. “Aquells canvis que es 
demanaven encara no han arri-
bat. Haurem d’esperar a veure 
què passa aquest any per saber si 
els canvis seran significatius o 
no”, explica el bateria de Vetus-
ta Morla. e

El grup madrileny Vetusta Morla en una imatge 
promocional del disc La deriva. JERÓNIMO ÁLVAREZ

MÚSICA

Consolidats com un dels grups amb 
més poder de convocatòria del rock 
alternatiu espanyol, Vetusta Mor-
la comencen aquesta setmana una 
gira per grans recintes al Sant Jor-
di Club de Barcelona, on actuaran 
divendres i dissabte. “Es pot dir que 
és una continuació del que va ser la 
gira del disc La deriva [2014], però 
adaptada a espais més grans i millo-
rada, perquè estem treballant so-
bretot elements d’il·luminació i ví-
deo amb l’objectiu de crear un es-
pectacle més tancat que tingui un fil 
conductor”, explica per telèfon Da-
vid García, bateria de la banda de 
Tres Cantos (Madrid). Després 
d’aquesta gira engegaran la tempo-
rada de festivals abans d’anar a Mè-
xic i Colòmbia. “I segurament tor-
narem a Alemanya, on és possible 
que publiquem el disc”, diu. Els con-
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Origen  
Ellroy busca 
“bona merda 
sobre notícies 
dels anys 40” 
per poder 
“inventar bé” 

Directe 
En la nova 
gira Vetusta 
Morla faran 
concerts de 
dues hores


