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Teatre en majúscules a la Mostra Igualada

sempre hem defensat que els nens 
els hem de tractar com a públic in-
tel·ligent”, explica Farrés, que afe-
geix que “la clau és trobar la mane-
ra de parlar d’aquests temes”. En 
aquest sentit, l’obra Superabile de 
Teatro la Ribalta - Kunst der Viel-
falt va mostrar la cursa a la qual dia 
rere dia s’enfronten les persones 
amb diversitat funcional amb una 
obra protagonitzada per quatre ac-
tors, dos d’ells amb cadira de rodes. 

Per la seva banda, la Joven Com-
pañía va portar a la Mostra Jove una 
tragicomèdia que planta set dones 
dalt d’un escenari convertit en 
camp de futbol. Entre el camp i els 
vestidors, es posen sobre la taula 
qüestions com la maternitat, la vi-

olència de gènere i la bretxa salari-
al. En aquesta secció dedicada als jo-
ves és on Farrés ha volgut incidir 
més en els seus anys com a director, 
i considera que “l’objectiu ja està as-
solit”, apuntant que “l’aforament 
dels espectacles de la Mostra Jove 
ha sigut molt alt”. 

Entre els espectacles dirigits als 
més petits, la pallassa Cristina So-
lé ha debutat en solitari amb l’obra 
Wet floor, amb què submergeix el 
públic en un esclat de riure constant 
amb les peripècies d’una dona de la 
brigada de neteja. En el vessant més 
didàctic, L’Estaquirot Teatre va 
portar L’aventura d’avorrir-se, una 
funció de titelles que reivindica la 
capacitat d’imaginar dels infants. 

La Mostra va posar punt final a la 
seva 30a edició ahir amb especta-
cles durant tot el dia. Pep Farrés, 
que enguany acaba la seva etapa 
com a director del festival, valora 
molt positivament aquests cinc 
anys al capdavant, que li han per-
mès desenvolupar els diferents ves-
sants que tenia el projecte. D’una 
banda, explica, “obrir la Mostra cap 
al públic jove”, i de l’altra, “eixam-
plar el voluntariat del festival amb 
el grup de participació jove i les fa-
mílies acollidores”. Finalment, des-
taca la tasca de divulgació que s’ha 
fet de la Mostra a nivell estatal i in-
ternacional i la feina del mateix fes-
tival com a “exportador d’especta-
cles catalans”.e

Plasticiens Volants abaixa el teló de la 30a edició de la fira amb ‘Leonardo, somnis i malsons’
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Figures 
flotants 
sobrevolant 
el Parc Central 
d’Igualada 
durant 
l’espectacle 
de Plasticiens 
Volants. MARC VILA / 

MOSTRA IGUALADA

Història d’un pallasso
panyar una sèrie de dibuixos de 
Fernand Léger. Podia haver triat 
una diva de l’òpera, un cantant me-
lòdic o fins i tot un ídol del beisbol. 
Segurament ho va fer per la màsca-
ra que cobreix el rostre del pallasso, 
que amaga qui és en realitat. I això 
és el que busca aquest August a qui 
ja no satisfan els entregats aplaudi-
ments i rialles sota la vela i que, a 
la recerca d’alguna cosa que desco-
neix, deixarà de banda la fama i es-
devindrà peó d’un altre circ.  

No és agosarat pensar que en 
l’August hi ha una reflexió de l’es-
criptor sobre ell mateix; no en va, 
moltes de la seves crues novel·les te-
nen aquest vessant autobiogràfic. 
Una reflexió sobre la insatisfacció de 
l’èxit i la recerca de la identitat que, 

deixin-m’ho dir seguint el verb de 
Miller, resulta un pèl masturbatòria 
i estèril més enllà de la seva bellesa 
ortogràfica i fins i tot poètica. Tot i 
això, la funció imaginada per Simó i 
ben conduïda per un esplèndid Jor-
di Martínez resulta brillant, tot su-
perant el caràcter narratiu del text.  

Entre els encerts destaquen l’es-
pai escènic que evoca el circ, la il·lu-
minació d’Ignasi Camprodon, que 
esprem la màgia que s’amara sota la 
carpa, i els magnífics acompanyants 
del protagonista, entre els quals so-
bresurt el pallasso Oriolo. Per amo-
rosir l’introspectiu monòleg de l’Au-
gust, el director inclou en la posada 
en escena dues divertides entrades 
de pallasso, així com un prescindible 
solo de trapezi de Griselda Juncà, a 
qui Simó atorga les últimes paraules 
de la funció, que, al meu entendre, 
tindrien més màgia i volada en la veu 
d’Antoine/Oriolo.e

Detall de l’obra El somriure al peu de l’escala, 
que adapta un conte de Henry Miller. ROS RIBES

‘El somriure al peu de l’escala’  
ESPAI LLIURE 55 D’ABRIL  

A
Ramon Simó li agrada 
treballar amb pallassos i 
segurament no li faria 
res col·laborar amb artis-
tes de circ, com compro-

vem en el delicat espectacle que 
porta a escena el conte de Henry 
Miller El somriure al peu de l’esca-
la. Ves a saber per què, Miller es va 
fixar en la figura del pallasso quan 
li van encarregar un relat per acom-
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alaï, immers en un somni, 
busca respostes a la fam de 
coneixement infinit del 
seu mestre, Leonardo da 
Vinci. Figures gegants om-

plen el Parc Central d’Igualada i els 
assistents, expectants, no saben cap 
on mirar. De sobte, apareix el cap, 
de grans dimensions, de l’artista flo-
rentí i comença l’espectacle: cavalls 
i estendards sobrevolen el públic, és 
l’escenificació del fresc La batalla 
d’Anghiari, i fins i tot es posa en fun-
cionament la màquina de volar que 
fa segles va imaginar el geni. Leonar-
do, somnis i malsons, de la compa-
nyia francesa Plasticiens Volants, és 
l’obra de celebració dels 30 anys de 
la Mostra Igualada, que va aplegar 
prop de 4.000 persones dissabte al 
vespre al Parc Central. Una obra 
d’estrena a l’Estat realitzada amb fi-
gures inflables gegants. 

Amb aquest espectacle la Mostra 
servia un dels seus plats forts, però 
la festa del teatre ja feia dies que ha-
via començat. Des de dijous fins diu-
menge, la capital de l’Anoia ha aco-
llit més d’un centenar de represen-
tacions, amb la participació de 55 
companyies d’arreu de l’Estat i in-
ternacionals. Al llarg del cap de set-
mana s’han pogut veure més de 70 
obres. Tot i l’amenaça de pluja, més 
de 27.500 persones han assistit a la 
Mostra. El director artístic del fes-
tival, Pep Farrés, valora molt positi-
vament l’assistència i destaca “la 
bona afluència a l’espectacle de 
Plasticiens Volants”. 

Els nens, un “públic intel·ligent” 
Amb l’eslògan Espectacles que et fan 
créixer, la Mostra ha fet una aposta 
per visibilitzar les migracions, la vi-
sió de gènere, el teatre inclusiu i les 
obres amb mirada infantil. “Des de 
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