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El Nacional ha programat 25 funcions a la Sala Petita

�� TEATRE

La Companyia del Príncep Totilau s’instal·la
al TNC amb l’obra de titelles «Sis Joans»
■■ ANNA C. CATALÀ

Igualada

Seguint l’estela de l’èxit de Far-
rés Brothers –més de 4.000 es-
pectadors van veure el seu
«OVNI»–, la Companyia del
Príncep Totilau va estrenar dime-
cres al Teatre Nacional de Cata-
lunya el seu primer espectacle,
«Sis Joans». Fins al 9 de març, la
Sala Petita del TNC acollirà 25
funcions d’aquest muntatge,
adaptació teatral de l’obra literà-
ria de Carles Riba, amb la qual
l’autor,referent indiscutible de la
cultura catalana del segle XX, va
voler ajudar els més petits a créi-
xer i a formar-se com a persones
lliures i responsables.

Marc Hervàs, director de la
companyia anoienca,explica que
no hi ha pressió per instal·lar-se a

l’escenari barceloní: «el TNC és
simplement un teatre on es treba-
lla molt bé. No hi ha pressió, al
contrari. Anar al Nacional és molt
agradable, tant pels mitjans com
pel seu personal». Per la seva ban-

da, Clara Dalmau, ajudant de di-
recció i actriu de la Príncep Toti-
lau, admet que «es té una mica
més de pressió, perquè, és clar, se
sent a parlar més de l’obra». Afe-
geix, però, que «ho hem après a

relativitzar i, en certa manera, és
un reconeixement a la feina que fa
anys que estem fent. Més que ner-
vis és emoció». 

Tot just estrenat al Nacional,
Hervàs ha explicat a aquest diari
que, en un futur immediat, la in-
tenció és traduir «Sis Joans» al
castellà i «intentar anar per la res-
ta d’Espanya, perquè creiem que
és un espectacle molt interessant
amb un text molt bonic». Hi ha el-
Joan Feréstec,que de seguida pe-
ga; hi ha el Joan Barroer, que tot
ho trenca; hi ha el Joan Brut, que
no es vol rentar mai;hi ha el Joan
que turmentava les bèsties, que
és cruel amb els animals; el Joan
Golafre, que només vol menjar
coses dolces; i el Joan Dropo,que
no té mai ganes de treballar.Tots
aquests viuen al TNC.

I A MÉS A MÉS

A major suport
institucional,
major qualitat

Les companyies de teatre
infantil han pres una enor-
me volada en els darrers
temps. Una realitat que se-
gons Marc Hervàs té el seu
origen en «la major presèn-
cia de la institució i del su-
port públic que fan que les
produccions puguin ser més
grans, la qualitat augmenti i
tots ens beneficiem d’això». 

El director teatral afirma
que «està molt bé que insti-
tucions importants de Barce-
lona del teatre públic, com és
el cas del Teatre Nacional o
el Liceu, facin programació
infantil. Això dóna una qua-
litat important a la producció
i fa que els pares portin al te-
atre els seus fills amb molta
més decisió».

«Cadena privada» convida a reflexionar sobre què és real i què no

�� CLOWN

Marcel Gros torna a l’escenari de l’Aurora
amb una evolucionada «Cadena privada»

El pallasso manresà
enceta a Igualada la
gira que el portarà per
un bon grapat de
teatres catalans

■■ REDACCIÓ/Igualada

Després d’aconseguir una gran
afluència de públic el mes de no-
vembre passat amb l’estrena de
«Cadena privada», el Teatre de
l’Aurora torna a acollir avui i de-
mà (22 h) l’espectacle de Marcel
Gros. Aquesta és una segona
oportunitat, doncs, per als qui es
van perdre la primera entrega del
muntatge i, alhora, per als qui
vulguin repetir, ja que podran
copsar l’evolució que ha experi-
mentat el treball, especialment
en la seva posada en escena.Mar-
cel Gros explica que «l’espectacle
és viu, perquè des de l’estrena ha
viscut una notable evolució, enca-
ra que l’argument no deixa de ser
el mateix: la cerca de la veritat i de

la tercera dimensió per part del
protagonista».

«Cadena privada» és una co-
producció del pallasso i el Teatre
de l’Aurora,que,des de l’humor i
partint de la influència d’una ca-
dena de televisió,convida a refle-
xionar sobre què és real i què no.
Per fer-ho, Gros combina amb
originalitat el llenguatge del
clown i les noves tecnologies
–manipulades en directe per

Marc Canal i Oriol Travé–, dues
vies de comunicació encara poc
familiaritzades entre elles. L’es-
pectacle consta de diferents mo-
ments escènics, que destaquen
per la seva senzillesa i originali-
tat. El torn de l’ou, del corasón
loco, de la mosca i del cuc, per ci-
tar-ne uns quants, sorprendran
per la força i l’enginy que els do-
nen vida. Després de les repre-
sentacions d’aquest cap de set-
mana a l’Aurora, Marcel Gros
començarà la gira de «Cadena
privada» pels teatres catalans.La
primera cita tindrà lloc el dissab-
te 23 de febrer a Manresa –la se-
va ciutat natal–, amb motiu de la
festa del primer aniversari del re-
novat Teatre Kursaal.

El públic de la Mostra va escollir «Secrets» com a millor espectacle

�� IL·LUSIONISME

Els «Secrets» del Mag Lari
passaran diumenge per
l’escenari de l’Ateneu

■■ ANNA C. CATALÀ/Igualada

Quantes vegades s’ha pregun-
tat:com s’ho fan els mags per ta-
llar una persona per la meitat o
per fer desaparèixer les coses?
És un gran mèrit que, encara
avui, la gent es qüestioni quin és
el secret. I, precisament, saben
quin és el gran secret dels mags?
Saber guardar els secrets.

Sota aquesta premissa, el Mag
Lari portarà diumenge a l’esce-
nari de l’Ateneu l’espectacle
«Secrets» (doble funció: a les
12.15 h i a les 18.30 h).Aquí, els
aparentment senzills jocs amb
cartes, papers de diari i altres
petits objectes comparteixen
muntatge amb els sempre emo-
cionants números en què l’esce-
nari veu aparèixer i desaparèi-
xer tant els ajudants de l’il·lu-

sionista com els espectadors
que s’ofereixen voluntaris.L’ob-
jectiu és que el públic s’assegui a
la butaca i es deixi sorprendre
sense buscar el truc.

L’espectacularitat es pot acon-
seguir amb treballades esceno-
grafies i amb trucs modestos, i
Lari no renuncia a cap de les du-
es facetes del joc escènic. Ni a
l’humor, que es manifesta des
del primer moment amb acudits
i improvisacions que eleven el
to de l’espectacle. El mag no
dubta a dedicar els seus esforços
a consolidar una nova manera
de fer màgia,en què la presenta-
ció és l’element clau de l’èxit.
Cal recordar que «Secrets» va
ser escollit millor espectacle de
la darrera Mostra d’Igualada
per votació popular.
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