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PETITS ARTISTES el servei educatiu del Kursaal, a través del projecte reXics, continua treballant per acostar les arts escèniques als
més menuts. ahir, 400 infants de dos anys van ser espectadors i a la vegada artistes a l’escenari de l’equipament manresà conjuntament
amb quatre músics i una ballarina en l’estrena d’un muntatge de creació pròpia i escrit a mida per anna vega i marta canellas
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Pares fent cua amb cotxets per
entrar, famílies senceres a la platea
i l’escenari ple d’infants de 2 anys
de setze escoles bressol del Bages
disposats a ajudar la Rita a trobar
el seu botó. Aquest és l’ambient
que es va viure ahir al teatre Kur-
saal de Manresa abans de l’inici de
les dues funcions de Bada Botó.
Una proposta de producció pròpia
encarregada pel servei educatiu de
l’equipament cultural a un  grup de
músics i pedagogs per dotar de
més personalitat l’edició d’en-
guany del ReXics, que, per vuitè
any consecutiu, ha servit per acos-
tar el món del teatre als més petits. 

El fet d’haver creat un especta-
cle propi ha permès incorporar-hi
elements que en edicions passades
s’havien trobat a faltar. Si fins ara
els infants  eren únicament es-
pectadors -això sí, dalt de l’esce-
nari- enguany també han estat
protagonistes. Els 400 nens i nenes
que van seure a l’escenari del Kur-
saal ahir van participar directa-
ment en l’espectacle interactuant
amb els quatre músics i la ballari-
na, seguint algunes coreografies i
fins i tot, taral·lejant el tema prin-
cipal On deu ser el meu botó?, una
peça senzilla però enganxosa que
va servir de fil conductor. 

Els infants van entrar a l’escenari
per la porta del darrere, com veri-
tables professionals. Els familiars,

impacients, esperaven a platea
que s’iniciés la funció mentre els
nens, una mica desorientats i ex-
pectants al que estava a punt de
passar, s’acabaven d’acomodar a
terra a l’escenari controlats pels
educadors dels centres. 

Va alçar-se el teló i van sonar les
primeres notes musicals. Una re-

mor també va sentir-se entre els fa-
miliars de la platea. Tots volien lo-
calitzar els seus fills, néts o ger-
mans dalt de l’escenari. Pràctica-
ment com hipnotitzats per la mú-
sica, els infants van seguir atenta-
ment el fil argumental de l’espec-
tacle, senzill i adaptat a les seves ca-
pacitats, però amb ganxo. La ba-

llarina Rita havia perdut el botó del
vestit i, sense ell, no podia ballar.
Els 40 minuts de funció van servir
per localitzar aquest botó. 

Un espectacle sense veu i que
utilitza les gesticulacions i els mo-
viments per fer interactuar els
més petits. De fet, el moviment va
ser un dels elements indispensa-

bles per al desenvolupament de
l’espectacle conjuntament amb la
música. A part de la cançó princi-
pal, també van sonar altres temes
instrumentals de diversos estils i
èpoques interpretats amb violon-
cel, piano, clarinet, flauta, traver-
so i percussió per Marta Canellas,
Anna Vega, Santi Serratosa i Marisa
Badia. La ballarina Laura Bata-
ller es va posar a la pell de la Rita.

Cares d’alegria i satisfacció dels
menuts quan finalment la Rita va
trobar el botó a dins de la renta-
dora. Ja al final, una música més
festiva i els salts dels petits mentre
feien  sonar els instruments de per-
cussió que havien preparat per a
l’ocasió van fer arribar al públic la
sensació d’haver-s’ho passat d’allò
més bé i d’haver aconseguit l’ob-
jectiu.

Els 400 nens van ser a la vega-
da espectadors i protagonistes; i els
familiars van ser espectadors per
partida doble: a banda de veure el
muntatge, molts intentaven se-
guir amb la mirada tots els movi-
ments i les intervencions dels més
menuts, i molts van immortalitzar
el moment fent fotografies.

DANI PERONA | MANRESA

Els infants conquereixen l’escenari
400 nens de les escoles bressol del Bages són els protagonistes de l’espectacle «Bada Botó» al Kursaal de Manresa

Els nens van participar amb
moviments i coreografies a
l’escenari mentre les famílies
s’ho miraven des de la platea

VICTÒRIA
Direcció i autoria: Pau Miró. Intèrprets: Emma

Vilarasau, Pere Arquillué, Mercè Arànega, Jordi Boi-
xaderas, Nil Cardoner, Joan Anguera i Mar Ulldemo-
lins. Teatre Nacional de Catalunya. Plaça de les
Arts, 1. Barcelona. Fins al 12 de juny. De dimecres
a dissabte, a les 20 h; diumenge, a les 18 h. Durada:
2.30 h. Entrades: 28 euros. www.tnc.cat.

mb l’actor, autor i director Pau
Miró, la Sala Gran del Teatre Na-
cional de Catalunya presenta Vic-

tòria, encapçalant el repartiment Emma Vi-
larasau. L’acció se situa a la Barcelona fran-
quista, als anys 50, a l’inici de la turbulen-
ta vaga de tramvies. La Victòria (Vilarasau)
acaba de quedar vídua i, malgrat el trasbals,

vol mantenir la normalitat, com si el seu di-
funt espòs, barber de professió, encara fos
viu. La normalitat no és fàcil de recuperar
i menys quan els clients de la barberia ve-
uen que els atén una dona. Només un
d’ells, íntim amic del traspassat barber, fa-
langista (Boixaderas), segueix acudint a la
seva cita setmanal d’afaitat. Un nou client,
un mestre (Arquillué) començarà a acudir
a la barberia per reclamar els seus serveis i
pentinar i arreglar la seva esposa malalta.

Victòria és un fragment d’història, d’un
temps de silenci eixordidor, pesant, angoi-
xant, assassí. Però també és la història d’u-
na lluita per la superació de l’extrema por,
de l’ombra d’una llosa invisible però que en

qualsevol moment et pot caure damunt sen-
se aparent motiu. És la història de la forta-
lesa humana, un cop superada la por i
l’angoixa i la capacitat de reconversió. Vic-
tòria evidencia també la corrupció i la
manca de superació com un tipus de gen he-
reditari en un país més de quaranta anys
després de la dictadura. Certament serà
composició hereditaria i tot el que es fa és
girar la mirada?

Victòria és la història d’algú que fa la des-
coberta que la comoditat és engany i cop-
sa l’autèntica naturalesa de la seva vida. Algú
que obre els ulls al que té al voltant i, mal-
grat l’hostilitat, cerca l’autenticitat, la veri-
tat i, potser, en un cert sentit, allò que és just.

L’amalgama i el creuament de cadascuna de
les històries dels seus protagonistes, ma-
tissades i particulars i que es van enllaçant
en algun punt, les unes amb les altres, són
l’essència, l’atractiu, l’empatia i la vibrant
emoció de Victòria.

En la peça, s’assisteix en directe a la pro-
gressiva evolució dels personatges; uns per
la descoberta de la veritat i la seva implica-
ció en aquesta lluita oculta però vigorosa,
d’altres pel fet que la seva implicació els por-
ta a la pròpia descoberta de la veritat o sim-
plement, a evidenciar que tots estan im-
mersos en l’obscurantisme del moment,
sense vençedors ni vençuts.

I Victòria també és el triomf de la me-
mòria sense filtres, saber d’on es ve per sa-
ber on realment es va. La contundència del
text de Miró descobreix a cada moment un
nou pas a través d’aquesta especial història
de Victòria on destaca un homogeni re-
partiment, d’alçada. Cadascuna de les par-
ticulars històries, possiblement anònimes,
configuren la història col·lectiva, que no ne-
cessàriament ha de ser silenciada.
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«victòria», o el valor de
donar veu a la gent anònima

Emma Vilarasau encapçala al TNC el repartiment d’un muntatge de
Pau Miró que parla del coratge d’una vídua en ple període franquista
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Els infants dalt de l’escenari durant la funció d’ahir al migdia al Kursaal 
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