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‘Nit i dia’, molt més
que un ascensor

Els guionistes de les sèries d’aquí apel·len sovint a la lli-
bertat creativa quan se’ls exigeixen nivells de qualitat i
es busca la comparació amb les sèries anglosaxones i
europees, que hi ha de tot. I si algú dubtava en relació
amb Nit i dia, per allò de les etiquetes, dels forenses a la
catalana, amb l’últim episodi, Anatomia d’un crim, amb
homenatges cinèfils –s’hi respirava Hitchcock–, la sèrie

s’ha guanyat la matrícula d’honor. I ho aconsegueix amb
la complexitat dels personatges i amb un assassí que
Marc Martínez fa creïble i que és capaç de generar sim-
paties en una audiència atrapada, com ell a l’ascensor,
en un episodi complet, rodó, que sap combinar la fredor
de l’autòpsia, la tensió a l’ascensor, amb la calma mallor-
quina i té el moment àlgid en els últims quinze minuts.Gemma Busquets

La Mostra d’Igualada: 27a
Fira de Teatre Infantil i
Juvenil aposta per créixer
amb el públic juvenil. Si
fins ara s’havia posat el lí-
mit dels 16 anys, ara l’eleva
fins als 18. El director de la
mostra, Pep Farrés, té clar
que és el públic més difícil
de tots –és el que té menys
presència a les platees, si
no es compten les sessions
per a instituts–. La mostra
es presenta com a camp de
proves. Concentraran les
activitats a l’Escorxador
perquè se’l facin seu i
comprovin que el teatre,
en realitat, no té edat. “El
que compta és que atrapi
l’espectador, faci 1,20 o
1,80 metres d’alçada”, as-
senyala el director.

Pep Farrés va entrar
l’any passat per completar
una fira en pocs mesos.
Aquest cop ha tingut
tot l’any de marge i ha po-
gut assentar les bases del
seu projecte en la Mostra
d’Igualada, que pretén en-
fortir el vessant de fira i
contractació tant a Cata-
lunya com a l’Estat espa-
nyol i a la resta d’Europa, i
també establir ponts per-
què el jovent torni abans al
teatre. La mostra se cele-
brarà del 7 al 10 d’abril a
Igualada i té un programa
amb 102 funcions de 55

companyies: 5 d’interna-
cionals, 13 de l’Estat espa-
nyol i 37 de catalanes.

Hi ha obres molt atrac-
tives per al públic jove, i
també per a l’adult, com és
el cas de Ragazzo, guardo-
nada recentment en els
Premis de la Crítica com a
millor espectacle de teatre
familiar per a joves, i inter-
pretada per Oriol Pla, que
també va ser premiat: com
a millor actor revelació. El
mateix Pla hi intervindrà
amb un fresc Be god is,
premi de la Mostra de Tea-
tre de Barcelona. La com-
panyia Dara signa el futu-
rista iMe, i la companyia
Mea Culpa escenifica, no-

vament, alguns dels con-
tes de Jesús Moncada a El
darrer dia del Cafè de la
Granota. Per als més pe-
tits (de 3 a 6 anys), desta-
ca l’estrena absoluta d’En-
gruna Teatre (Loops) i el
Loo de Ponten Pie, que es

va estrenar en l’últim fes-
tival El Més Petit de Tots,
així com Cor roc, d’Es-
carlata Circus, que tam-
poc s’ha pogut veure gai-
re. La Pera Llimonera
presenta una altra estre-
na amb Plor de cocodril,
una reflexió sobre la gelo-
sia en clau còmica.

La mostra és la referèn-
cia per contractar especta-
cles familiars (estiguin en
cartell a la mateixa mostra
o no, gràcies a l’activitat de
la llotja de professionals).
L’últim estudi d’impacte
econòmic de la Universitat
Oberta de Catalunya, del
2013, calculava que en
aquella edició es van fer
contractacions per un vo-
lum d’uns 700.000 euros,
amb 1.363 actuacions.

Els clients principals
són, encara, els ajunta-
ments del Principat, tot i
que sovint la programació
la lidera el moviment de
Xarxa o Rialles local. Si
Igualada en celebra la 27a
edició és gràcies a la potèn-
cia del moviment de la Xar-
xa d’Espectacles a Iguala-
da. Durant aquests dies,
desenvolupa un volunta-
riat que dóna agilitat a la
trobada i la humanitza.
Enguany, es vol potenciar
la relació entre els artistes i
el veïnat d’Igualada propo-
sant a les famílies que acu-
llin artistes a casa seva. Per
ara, hi ha una vintena de

famílies que volen provar
aquesta relació directa,
inèdita a Igualada, “però
més habitual en altres fi-
res a Europa”. També hi
ha tallers d’espectacles
en què participaran joves
d’Igualada. Com l’especta-
cle inaugural, amb la Big
Band Basket Beat Barcelo-

na, que també integrarà jo-
ves del municipi. Una dot-
zena de clowns italians fa-
ran una estada d’una set-
mana per preparar el seu
Touch clown, un combat
de clown en clau de futbol
americà pel carrer. Així
mateix, l’actriu Carla Rovi-
ra desenvoluparà amb l’es-
cola de teatre La Tarima
l’espectacle Most of all,
you’ve got to hide from the
chicks, que ja va estrenar a
Fira Tàrrega en aquest ma-
teix format i que, després
de fer-ho a l’Antic Teatre,
es van prodigant encàrrecs
dins i fora de Catalunya.

Farrés considera que la
salut de les companyies ca-
talanes és bona i que, on hi

ha camp per córrer, encara
és en la internacionalitza-
ció. Un moviment estratè-
gic per corregir aquest buit
és integrar-se a la Cofae, la
coordinadora de festivals
d’arts escèniques estatals
(on ja hi havia altres festi-
vals de Catalunya, com el
de Tàrrega, entre d’altres)
i establir vincles d’agerma-
nament en festivals de la
mateixa disciplina, com el
Au Bonheur des Mômes,
de França, i Segni d’Infan-
za, d’Itàlia. De tota ma-
nera, Jordi Sellas, director
general de promoció cultu-
ral, insisteix que el gros de
la contractació continuarà
sent en les programacions
teatrals de Catalunya. ■

La Mostra d’Igualada repta els alumnes
d’institut i els universitaris a connectar
amb el teatre de més impacte

Igualada
apunta al
jovent
Jordi Bordes
BARCELONA
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Un detall inspirat en el cartell de la Mostra d’Igualada d’aquest any ■ MOSTRA IGUALADA

35.000
espectadors hi van assistir
l’edició passada, que va con-
gregar uns 500 professionals
(artistes i programadors).

La mostra
reforça la
contractació a
Catalunya i vol
potenciar gires
a l’estranger


