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Moltes seran les com-
panyies de teatre que pati-
ran per passar un altre any
de la crisi. Hi ha descon-
cert general en comprovar
que no paren de reduir-se
el nombre de partides mu-
nicipals de les campanyes
escolars, com les que els
ajuntaments concedeixen
a la fundacions locals de
Xarxa i Rialles. Però, si
més no, les companyies
que batallen dins de la
Llotja de la Mostra d’Igua-
lada (que acaba avui) res-
ponen a aquesta incertesa
atacant. Les gires cauen i
només aguanten amb una
certa dignitat les tempora-
des estables als teatres de
Barcelona. Les compa-
nyies de públic familiar,
molt resistents a les incle-
mències, hauran de con-
gelar els projectes més
ambiciosos (o trobar,
avui, la difícil complici-
tat de productors) per a
pròximes primaveres.

Probablement, les pe-
ces que més faran parlar

aquest any, novament,
són les que qüestionen la
correcció política per a la
canalla. En la inauguració
Les Trois Clés presentava
els nens soldats. Microcos-
mos adapta un text ale-
many a La guerra d’A. So-
ler amb el qual situa una
actriu (en el paper de mes-
tra) a dins d’una classe
d’institut per fer-los callar
i explicar-los que ella no és
la culpable del suïcidi del
seu company. Un encert
tant per la consistència
com per la proposta, gens
convencional i absoluta-
ment econòmica quant
a necessitats tècniques.

També la lectura de la
companyia L’Aviador del
premi Guillem d’Efak
2011 (Límits, De Marta
Solé Bonay) planteja, en
clau mig cinematogràfica
una acció dura: una me-
nor denuncia un company
per agressió sexual. Ahir
per cert, es va fer públic el
nou premi Guillem d’Efak,
aparentment més suau:
La rateta que escombrava
l’escaleta, de Xavier Gon-
zález-Costa. Ara, Xarxa de
les Illes Balears promou
un concurs entre les com-
panyies per finançar fins a
un 70% de la producció.

Joan Baixas insisteix
en la relació entre l’escena

i la música i la pintura. El
seu treball es converteix
en una pintura dinàmica,
de construcció i descons-
trucció, una mena d’om-
bres xineses que ara ratlla
en positiu, ara en negatiu.
La música pintada és mà-
gica i Baixas surt, després
de cada peça com si fos el
líder de la banda de rock
abans d’atacar el següent
tema. Ho fa delicat, bus-
cant l’atenció de la canalla
i la picada d’ullet als pares.
Com a Le miroir aux four-
mis no compta tant el que
es narra com el que evo-
ca. La Mostra d’Igualada,
aquest any, és un clam
a la resistència. ■

La Mostra d’Igualada
s’aferra a l’optimisme,
tot i la crisi de les gires

Defensa
contra
els llops
Jordi Bordes
IGUALADA

Un instant màgic de la Mostra d’Igualada a ‘Le miroir aux
fourmis’ (‘El mirall de les formigues’) ■ XAVI OLIVÉ / MOSTRA

Baixas guixa una
lona amb música
de Debussy: el
seu és un art
efímer, volàtil i
corprenedor

Martin McDonagh és l’au-
tor anglosaxó més repre-
sentat a l’Amèrica del
Nord després de Shakes-
peare. A partir del 4 de
maig, el Versus estrena
una de les seves obres pri-
merenques i més recone-
gudes: The lonesome west.
Aquesta comèdia negra,
estrenada el 1997, forma
part de la trilogia que l’au-

tor va situar a Leenane,
poble de l’est d’Irlanda on
va ambientar tres histò-
ries entorn de la violència i
criminalitat. La reina de
la bellesa de Leenane es va
veure al Villarroel. Altres
peces d’aquest autor són
El tinent d’Inishmore
(TNC), L’home dels coi-
xins (Lliure) i La presa
(Biblioteca de Catalunya).

Al petit poble irlandès
de Leenane, els germans
solters Coleman i Valene
Connor, que acaben d’en-
terrar el pare, mort “a-
ccidentalment”, mante-
nen una violenta rela-
ció plena de retrets. ■

‘The lonesome west’
és una obra
primerenca de
l’autor irlandès

McDonagh, al
Teatre Versus
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