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La Mostra de Teatre 
d’Igualada es fa seu 

el públic jove

perquè havíem treballat molt per 
generar aquest nou espai de la Mos-
tra”, ha assegurat Farrés. 

La 27a edició de la fira de referèn-
cia del teatre infantil i juvenil a Ca-
talunya ha aplegat 35.000 especta-
dors i més de 640 professionals. Al 
llarg de quatre dies ha sigut el punt 
de trobada del sector i ha esdevingut 
una oportunitat per gaudir de la mà-
gia dels espectacles per a petits i jo-
ves; d’oblidar obligacions i submer-
gir-se en infinites històries pensa-
des per a tota la família.  

La Mostra ha acollit 37 compa-
nyies catalanes, 13 de la resta de 
l’Estat i 5 d’internacionals, amb 
marcat accent francès i italià. Als 
carrers, entre altres coses, s’hi ha 
pogut veure circ, percussió i un par-
ticular equip de rugbi. Els italians 
de Touch Clown han omplert de co-
lor i bon humor les places del cen-
tre urbà, combinant les tècniques 
del clown amb la comèdia visual i 
amb uns vistosos uniformes ver-
mells. Un ós de peluix per pilota i 
la intenció de convidar el públic a 
participar sempre en el partit. Per-
què res seria el mateix sense grans 
i petits “amb ganes de jugar”, se-
gons Giuseppe Vetti, director de la 
companyia.  

Per a Vetti, la Mostra d’Igualada 
és una gran oportunitat que ser-
veix d’aparador del seu treball. Una 
idea que comparteix Ruth Garcia, 
directora de Loops, d’Engruna Te-
atre, una obra per a nens i nenes 
d’entre 3 i 6 anys que s’ha estrenat 
en un dels espais tancats i en què es 
parla als més petits d’un món que 
gira i torna al punt de partida, del 
pas de les estacions i l’amistat. “És 
una oportunitat per compartir 
l’obra amb companys del sector, 

Touch Clown van envair els carrers d’Igualada amb el seu humor visual. LA MOSTRA D’IGUALADA

per conèixer el que fan els altres i 
ensenyar el que ofereixes”, ha dit 
Garcia.   

Pep Farrés ha destacat, a més, la 
diversitat d’obres i l’interès susci-
tat, potser en la línia del que defen-
sa Carla Rovira i el seu Most of all, 
you’ve got to hide it from the chicks, 
l’obra que es pregunta què volen i vi-
uen els infants al teatre. Rovira creu 
que s’ho poden passar bé amb tot ti-
pus de teatre. Només cal donar-los 
l’oportunitat de descobrir-ho.e

La fira frega els 35.000 espectadors en una 
edició amb més programadors i famílies
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Amb 56 espectacles repar-
tits en 15 espais de la ciu-
tat, Igualada ha viscut 
una Mostra més juvenil, 
inclusiva i internacional. 

Els carrers s’han omplert de famí-
lies i professionals en una fira que 
ha permès gaudir de tot tipus de gè-
neres teatrals. A més, s’ha habilitat 
un espai propi per als adolescents: 
l’Escorxador ha ofert fins a 13 es-
pectacles, que no han defugit una 
persistent mirada crítica i de refle-
xió social “amb l’objectiu d’atraure 
una franja d’edat que no és fàcil de 
convèncer”, ha admès Pep Farrés, 
director de la Mostra. D’entre les 
obres per a joves: Adolescer 2055, un 
grup de nois i noies en un món dis-
tòpic; i Ragazzo, de Teatre Tot Ter-
reny, en què l’actor Oriol Pla porta 
el públic a Gènova, l’estiu del 2001. 
Un sol actor per recordar Carlo Giu-
liani, activista italià antisistema 
abatut per la policia, en una obra 
que al final va fer aixecar el públic. 
“Estem molt contents de l’acollida 
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Noel Gallagher’s High Flying Birds 
SANT JORDI CLUB DDISSABTE 9 ABRIL 

En una entrevista promo-
cional recent, durant la 
gira internacional de 
Chasing yesterday, el se-
gon disc en solitari sota el 

nom de Noel Gallagher’s High 
Flying Birds, li van preguntar a 
l’exmembre d’Oasis com seria la se-
va antiga banda en l’actualitat si no 
s’haguessin separat fa set anys. Va 
respondre, amb aquell to fatxenda, 
que tot continuaria més o menys 
igual amb l’excepció que segura-
ment beurien menys alcohol. Com si 
fes cas de la seva predicció, en la vi-
da de Gallagher, musicalment par-
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Adolescents  
El director 
està satisfet 
del nou espai 
jove que han 
generat 

Noel Gallagher,  
vida més enllà d’Oasis

lant, tot continua més o menys igual. 
Així es va poder comprovar dissabte 
a la nit en la seva vista al Sant Jordi 
Club de Barcelona, dins de la progra-
mació del Guitar Bcn 2016, on el mú-
sic de Manchester va signar un con-
cert rodó i sòlid i amb les dosis justes 
d’ambició i nostàlgia. No ha oblidat 
com es fan bones cançons de britpop, 
un gènere que va camí de ser un nou 
clàssic consumit per un públic que 
ronda els quaranta i accepta pagar-
se’l, pels vells temps: les entrades va-
lien 45 €, i la cervesa, 7 € la mitjana 
i 10 € la pinta. 

Davant d’una sala que presentava 
un molt bon aspecte, amb més de 
mitja entrada, Gallagher va comen-
çar repassant part del seu últim disc, 
que, lluny de ser un mer tràmit, va 
proporcionar alguns dels moments 
més interessants de la nit. El brità-
nic, tot i el pes del llegat d’Oasis, 
aconsegueix aportar matisos lloa-
bles amb arranjaments de piano i te-

El gran dels 
Gallagher va 
actuar al Sant 
Jordi Club. 
CRISTINA CALDERER

clats i una secció de vents que va 
anar apareixent intermitentment 
durant tota la nit. Amb Everybody’s 
on the run, Lock all the doors i In the 
heat of the moment va demostrar 
que, com a compositor, conserva la 
capacitat de crear tornades contagi-
oses que part del públic, en especi-

al els molts compatriotes seus que hi 
havia, ja tenia integrades. Amb Ri-
verman, en canvi, es va acostar a ter-
renys més evocadors del soundtrack, 
el pop orquestral i la psicodèlia.  

Nostàlgia, la justa 
El gran dels Gallagher va optar per 
anar intercalant cançons dels pri-
mers discos d’Oasis, especialment 
(What’s the story) Morning glory? 
(1995), amb composicions actuals, 
establint un diàleg actiu i natural 
entre el passat i el present. L’exerci-
ci també traspuava certa ironia, si es 
llegien els títols de les cançons com 
un relat paral·lel. Es van recuperar 
de forma lleugerament rearranjada 
peces com Champagne supernova, 
D’yer wanna be a spaceman o Listen 
up, que van posar a prova les goles 
dels assistents, alhora que s’aposta-
va pel rock atemporal de les recents 
You know we can’t go back o The me-
xican. The Masterplan, el disc de ca-
res B del 1995, va deixar els ànims 
ben amunt per al bis final: Won-
derwall, AKA... what a life! i Don’t 
look back in anger. Gallagher ha por-
tat una vida –quina vida!– d’estrella 
del rock, però ara prefereix no mirar 
enrere. Bé, no gaire.e
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