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Hi havia una vegada un
conte amb molts finals

La Mediterrània de la vintena edició (mirem cap al
futur) té molt clar que una part del seu públic s’haurà
format en edicions precedents. Aquesta que està a
punt de començar, l’onzena, ha pretès, volgudament,
confegir una programació que tingués cura del públic
familiar, en especial els concerts, un mercat, explica
la directora artística de la Mediterrània, Tere Almar,
amb poca oferta i que té, en aquest certamen, la pla-
taforma ideal per a “potenciar-lo”. De fet, les propos-
tes rebudes per la fira quant a públic familiar van pujar
el 25 % respecte de l’any passat, una xifra que de-
mostra l’interès per aquest tipus de programacions,
que, d’altra banda, omplen la graella dels cicles cultu-
rals que s’organitzen des dels ajuntaments del país.

Els concerts familiars que es podran veure
aquests dies de fira tenen tres noms com a protago-
nistes: Orchestra Fireluche, Companyia Bata-bata i
Lluís Pinyot & Mohamed Soulimane. Els primers, nas-
cuts a Girona el 2002, col·laboren habitualment amb
la companyia de dansa vertical Deambulants, i pre-
sentaran a Manresa, en format concert, Eines de
sons inexplicables (dissabte), el que inicialment era
una exposició interactiva d’instruments. De fet, la

companyia es va centrar en els seus inicis en la com-
posició de temes a partir de joguines i estris domès-
tics, juntament amb l’ús d'instruments poc conven-
cionals i d’arreu del món. Jordina Biosca, narradora i
directora d’Històries d’en Tironcini, acompanyada de
la Banda (membres de Txala), conformen la Compa-
nyia Bata-bata (dissabte) que portarà a la capital del
Bages un espectacle que combina la narració i la mú-
sica per explicar llegendes de tradició catalana de les
quals es pot extreure algun aprenentatge. Les eines?
Els dots actorals de Jordina Biosca i el grup de Txala-
partes que interactuen musicalment amb el públic. I,
finalment, Lluís Pinyot i Mohamed Soulimane (diven-
dres) amb una proposta que uneix música i tradicions
catalanes i de la Costa d’Ivory (Ritmes i sons de la di-
versitat). Els espectacles de públic familiar (una tret-
zena) inclouen també l’espectacle itinerant el Ball
d’en Serrallonga de Vilafranca del Penedès (diumen-
ge) i Nautilus, el carrussel del mar, de la Companyia
Comediants la Baldufa (diumenge); sessions de joc a
càrrec del CAE (dijous i diumenge); o teatre de text
com Sis Joans, de la Companyia del Príncep Totilau
(dissabte), basada en sis contes de Carles Riba.

LES ESCOLES A LA FIRA. La potenciació dels espectacles de públic familiar s’ha  fet
convidant les escoles de Manresa (infantil, primària i secundària) a veure gratuïtament aquests
muntatges programats en horari escolar (els dies 30 i 31 d’octubre). Amb aquesta iniciativa, la
Fundació Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, entitat que organitza la fira, busca, segons la di-
rectora artística del certamen, “fer partícip de la Mediterrània el públic més petit”. En total, se-
ran uns 1.200 alumnes els qui faran fira i veuran espectacles els dos primers dies de la Medi-
terrània. Dels sis muntatges que es podran veure, l’empremta bagenca la hi posarà Lluís Pinyot
i Mohamed Soulimane, amb Ritmes i sons de la diversitat. L’espectacle uneix cançons infantils
tradicionals de la Costa d’Ivori i de Catalunya. Una barreja de sonoritats i de procedències.

L’ aposta decidida i elogiable d’aquest any de
la fira Mediterrània pel teatre infantil i juve-
nil m’ ha fet venir al cap tres testimonis molt

diferents que a través del temps he anat recollint
sobre aquest gènere que sovint es menysprea en
el nostre país.

1. Fa uns anys, un amic dramaturg, Marc An-
gelet, que actualment està relacionat amb el Cen-
tre d’Arts Escèniques de Terrassa, em comentava
meravellat la seva experiència durant un viatge
recent a Londres. El Marc m’explicava que el ma-
teix dia que va veure al matí Sir Ian McKellen in-
terpretant un paper per a un espectacle infantil, a
la tarda també el va sorprendre en un muntatge
que omplia la sala gran del National Theatre. El
fet, que dóna proves del talent i la força sobrehu-
mana de l’intèrpret d’El senyor dels anells, revela
la merescuda atenció que mereix per al públic i
els professionals anglesos el teatre adreçat als
més petits.  

2.  Fa unes setmanes comentava amb Valentí
Oviedo, el gerent del teatre Kursaal de Manresa,
la importància que la cultura impregni la societat
d’un país. Amb el Valentí coincidíem en el fet que
aquest resultat només es pot obtenir vetllant per
la formació dels ciutadans, des de petits, i que la
manera més segura perquè els teatres s’omplin
en el futur és fent que els nens se’ls eduqui cor-
rectament en les arts escèniques. Als teatres que
mai no es deixen d’omplir en el món, com els de
Bèlgica, Suècia o Alemanya, hi ha una formació
cultural i teatral dels nens i nenes  com a perso-
nes i com a ciutadans. El teatre forma part de la
gent perquè també forma part de la ciutat, per-
què es pensa des de la ciutat i per a la ciutat.

3. Ahir mateix parlava amb Helena Tornero,
guanyadora del darrer premi SGAE de teatre in-
fantil i juvenil, amb l’obra Submergir-se en l’ai-
gua, i m’explicava el seu esforç per adreçar-se als
joves d’igual a igual, sense didactismes, sense la
prepotència dels adults, ficant-se en la seva prò-
pia pell. El teatre que ens arriba, que ens emocio-
na, és aquell que ens posa un mirall al davant i
ens mostra com som, encara que no ens agradi el
que hi veiem. L’Helena ha escrit una obra brillant
que situa els espectadors adolescents davant
d’uns personatges que actuen i pensen com ells,
amb les seves paraules, amb els seus insults,
amb les seves pulsions més secretes i censura-
bles. Fent-ho d’aquesta manera, ha aconseguit
un text important i que no menysprea ni pren per
idiota el seu públic, com fan els mals exemples
d’aquest teatre. El  Marc, el Valentí i l’Helena, des
dels seus particulars punts de vista, són una bo-
na esperança per al futur del teatre infantil i juve-
nil. A veure.

En el pot petit hi ha
la bona confitura
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