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El Passeig d’Igualada té
un ampli espai per a via-
nants al centre. Acompa-
nyant el transeünt, la his-
tòria ha volgut que la ciu-
tat retrati les seves fideli-
tats amb escultures. Al pa-
re Amadeu, al nomena-
ment de Ciutat Pubilla
(1974) o a la trobada de pe-
nyes blaugrana (1984) o
de l’Espanyol (2004). La
mostra de teatre infantil no
té altra representació que
la del present: unes bande-
roles penjades als llums i
uns llençols de colors re-
partits pels balcons del
centre recorden que fins
avui se celebra la 19a edi-
ció, la tercera en què inter-
vé d’una manera decidida
la Generalitat per atreure
uns 300 programadors de
les associacions Xarxa i
Rialles, principalment. En
el tercer any del nou rumb,
es percep un canvi (a més
de la centralització de l’es-
pai de contacte a una llotja
a Cal Font): el 50% dels
programadors vénen d’a-
juntaments i d’altres enti-
tats diferents dels dos cir-
cuits històrics de teatre fa-
miliar a Catalunya, des de
la transició. Des de fa
anys, els artistes s’auto-
exigeixen més qualitat en
els seus espectacles: una
bona mostra va ser la crea-
ció de l’Associació de
Teatre per a Tots els Pú-
blics (TTP). Un programa-
dor ho deia a un company
d’una manera ben gràfica,
dijous: «Si hi ha alguna
cosa que odio és un artista
que es pensa que el meu
fill és estúpid.» Sí, alguna
cosa està canviant. També
pel que fa a tipus de pro-
postes. Com es pot veure
en aquesta selecció.

� Titelles. Si el circ s’ha
erigit com una disciplina
que revoluciona les altres
arts escèniques (teatre i
dansa), ara són els titelles
els que aporten la frescor
en el panorama de teatre
familiar. Els artistes mani-
puladors aconsegueixen
convertir en personatges
trossos de fusta deformes,
caps ben rapats o guants
foradats. Aquest és el cas
de Manologías, un interes-
sant treball de la nova
companyia La Santa Rodi-
lla. El muntatge, en clau de
gag, es perd alguns cops

perquè deixa les dramatúr-
gies inacabades, però de-
mostra la possibilitat de
meravellar-se veient com
un ungüent fa créixer pèl
al cap d’un calb, fins a con-
vertir-lo en un home llop.
Fantàstic. A El conte de la
lletera, la companyia Xip
Xap (a punt de celebrar els
25 anys) s’atreveix a intro-
duir una serp per trencar
l’argument de la nena
somniadora i despreocu-
pada, sempre buscant la
implicació del públic més
menut. També formen part
dels espectacles recoma-
nables els de Tro-Héo
(amb carn de salsitxa es-
quitxant irònicament i de
manera intel·ligent nois

més grans de 12 anys) i el
de Marie de Jongh (¿Por
qué lloras Marie?, premi
Fetén al millor espectacle
d’enguany), tot i haver ai-
xecat discussió en el sector
perquè mostra una nena
que pega a la cuidadora i
als seus companys de llar
d’infants fins a descobrir
que la causa d’aquest com-
portament és la poca pa-
ciència del pare.

� Dansa. Cobos Mika de-
buta com a companyia de
dansa per a tots els públics.
Ho fa amb un muntatge en
què intercala el hip hop
més tòpic (indumentària
compatible amb els balla-
dors de la Rambla de Bar-

celona) amb la participa-
ció del públic, algun bon
joc d’ombra i molta ener-
gia. La intensitat i la co-
municació amb el públic
(un nen d’uns cinc anys
ballava airós sense que
ningú li ho demanés a la
falda del pare, dijous a la
tarda) proven que se’ls pot
pronosticar una bona car-
tera d’actuacions.

� Música. L’Orquestra
Simfònica del Vallès bus-
ca noves connexions.
Sempre partint de la seva
base, la música, divendres
va mig presentar un mun-
tatge (per qüestions tècni-
ques es van veure obligats
a improvisar i, per tant, a

arriscar-se a perdre ritme i
també exactitud en l’acro-
bàcia) relacionant circ
amb música i per a un pú-
blic familiar: la quadratura
del cercle. És un primer
pas d’un camí que pot ofe-
rir espectacles més ben
travats i equilibrats entre
les disciplines. El teatre
musical explora, fa temps,
aquestes latituds: Zum-
Zum Teatre ha demostrat.
a La Mostra, com es pot
ironitzar en les escenes
més dramàtiques i sòrdi-
des d’El geperut de Notre
Dame, escrit per Victor
Hugo. És molt probable
que figuri en la cartellera
del Poliorama les matinals
de diumenge el curs vi-
nent. També en clau musi-
cal és el Mireu, llibres
d’Artevents, un treball que
insisteix en el punt de par-
tida d’un magatzem de bi-
blioteca i d’uns joves que
fugen de la literatura, per
traspassar als espectadors,
amb grans dosis de com-
plicitat i bon humor, la
quietud per descobrir
amics i noves històries en
la lletra impresa.

� Nous públics. Actuar
per a nadons. Aquest és el
repte de Pamipipa (Vibu-
bel·la Vivaldi), que amb
música que ben bé podria
ser d’un CD de Baby Ein-
stein i un esquirol tret de
l’Abacus és capaç de fer
bateigs teatrals de nens de
mesos gràcies a la seva
sensibilitat i delicadesa.

Les escoles són un nou
camp pràcticament inex-
plorat amb exigència pro-
fessional. El projecte Tea-
tre i Literatura pretén fer
més pròximes les lectures
obligatòries de batxillerat
amb adaptacions específi-
ques. Dijous es va poder
veure un bon exemple al
Centre Mercantil. El mun-
tatge d’antologia poètica
(Poesia d’alçada) posa so-
bre la taula el suïcidi de
Gabriel Ferrater amb natu-
ralitat. El poeta es retroba-
rà amb la seva amant en un
llim, a mig camí de la poe-
sia i la realitat. Si al co-
mençament el públic es
queixava d’una olor polso-
sa de la sala, al final es va
meravellar amb el vol per-
dut d’una oreneta que bus-
cava una sortida. Perfecta
metàfora final.

Titelles «gore» per a primària
Igualada acull titelles sanguinaris de «La mano» de la companyia Tro-Héo i també nadons venjatius

Un moment de l’espectacle Ovni, de Farrés Brothers. / JOAN GUASCH

● Els titelles són els nous ambaixadors del nou
teatre familiar. Els actors, avui, revolucionen i
tergiversen tant com poden. Igualada també és
testimoni de la fusió de disciplines: teatre, dan-

JORDI BORDES / Igualada sa, música i circ, i de la troballa de nous públics
captius. Tot i que la pluja hagi jugat alguna
mala passada, avui està previst que tanqui amb
èxit la 19a edició de La Mostra d’Igualada, la
que constata la voluntat d’innovar en escena.

Exemples: els titelles gore de Tro-Héo (un car-
nisser perdrà la mà i n’hi implantaran una altra,
malèvola) o de crítica a la poca atenció dels pa-
res (Marie de Jongh i Farrés Brothers). Tot és
possible.

El productor Luis
de Val crea la
distribuïdora
Wide Pictures
● Barcelona. Luis de Val,
expresident de Manga
Films durant els últims
15 anys, ha creat una
nova distribuïdora, Wi-
de Pictures, rodejant-se
de professionals amb
una dilatada experièn-
cia en el sector. L’apos-
ta de Wide Pictures és
aconseguir la distribu-
ció de 15 pel·lícules en
el seu primer any, que
puguin competir amb
els films d’alt pressu-
post dels estudis d’Es-
tats Units. Amb una in-
versió inicial de 20 mi-
lions d’euros, Wide
Pictures vol convertir-
se durant el pròxim
2009 en una de les em-
preses líders en el sec-
tor. Per això, han co-
mençat negociacions
amb diverses empreses
com ara Filmax, que ha
estat la primera que ha
signat un acord de dis-
tribució amb Wide Pic-
tures. El president de
Filmax, Julio Fernán-
dez, afirma estar con-
vençut que se’ls pre-
sentaran grans èxits en
un futur, no només per
la qualitat de les pel·lí-
cules sinó també per la
sinergia i professionali-
tat d’ambdues compa-
nyies. / EL PUNT

La base de dades
Terminal B
supera els 2.400
membres i edita
el segon volum
● Barcelona. La base de
dades en línia dels crea-
tius establerts a Barce-
lona Terminal B ja su-
pera els 2.400 membres
i aquesta setmana va
presentar el segon vo-
lum de la Creative Da-
tabase, la publicació
que recull el bo i millor
dels dissenyadors bar-
celonins. El nou llibre,
que té més de 400 pàgi-
nes, complementa la
base de dades impulsa-
da pel Foment de les
Arts i el Disseny (FAD)
i traça un mapa de la
creativitat barcelonina,
destacant la diversitat
de procedències, disci-
plines i generacions
que trobem entre els
creadors de la ciutat.
Entre els professionals
consolidats es troben
Iñaki Barquero i Zaida
Mixi, i com a nous ta-
lents, Nika Hellström i
Eva Franch. / EL PUNT


