
PIONERS DELS ESPECTACLES INFANTILS Manresa va ser una de les ciutats catalanes que va iniciar més aviat la programació per a públic
familiar.  La projecció de «La Ventafocs» l’octubre del 1977 va ser el principi d’una trajectòria que va començar amb Rialles i el logotip del sol i que
actualment, transformada en Imagina’t des del 1995, manté la vitalitat. La capital del Bages ha esdevingut una plaça forta dels espectacles infantils
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Imagina’t 35 anys de Rialles a Manresa
Marcel Gros i Teatre Mòbil condueixen «El tren ta-5» amb artistes convidats per l’aniversari de la programació infantil 

l tren de la imaginació,
El tren-ta 5, tornarà a
sortir les vegades que
calgui, perquè quan

els pallassos, els titellaires, els mú-
sics... tenen una idea els agrada
compartir-la amb el públic. Però
perquè això sigui possible, perquè
els nens i nenes puguin pujar-hi
quan vulguin a volar sense ales, cal
que una colla de voluntaris esfor-
çats s’encarreguin de programar
espectacles infantils. O, com ahir
va dir el pallasso Marcel Gros en
acabar el viatge d’El tren-ta 5,
«Imagina’t una Xarxa de Rialles
que faci 35 anys!». 

A Manresa, no cal imaginar ga-
ire: Imagina’t és una entitat ben vi-
tal que va agafar el relleu dels pio-
ners de Rialles i, sempre amb una
denominació pròpia, és dins del
moviment Xarxa que integra ga-
irebé setanta poblacions catalanes.
I els 35 anys de programació d’es-
pectacles familiars, «de qualitat i en
català», a Manresa es van celebrar
ahir aplegant 700 persones a la Sala
Gran del Kursaal (amb tanta gent
menuda es van acabar els alça
butaques). Molts dels que ahir
omplien el Kursaal eren pares que,
abans de portar els seus fills als es-
pectacles, ja havien estat petits
espectadors de Rialles/Imagina’t.

Malgrat la pluja prèvia, el tren-
ta-cinquè aniversari de Rialles va
començar com era previst: amb l’a-
nimació de  Joan Cirera, Joel Grau
i els alumnes de l’Aula d’Arts Es-
cèniques del Kursaal al pati del
Kursaal. A l’interior del teatre, el
viatge d’El tren ta-5 va arrencar
puntual amb missatges de felici-
tació d’aniversari de la pallassa
Pepa Plana, Magatzem d’Arts i
Teatre al Detall. El pallasso Marcel
Gros, després de cantar una can-
çó pels 35 anys (L’havanera que fa
mal de cap), va donar pas a un tren
que, conduït pels tres bagencs de
Teatre Mòbil, hi van pujar des dels
Farrés Brothers d’Igualada, els Xip
Xap de Lleida, El Petit Dalí, David
Lain de titelles L’Estenedor, L’Es-
taquirot Teatre de Vilanova i la Gel-
trú i la companyia EsGrata, dels ba-
gencs Clara Gavaldà i Guillem Ci-
rera. I, segons va explicar Marcel

Gros, és un tren que «pot córrer,
pot volar, arribar a dalt de tot, on
viuen els estels... I és un tren que
t’acompanya, que t’espera, que
no l’ha de deixar passar perquè qui
sap on anirà a parar». 

Ahir, El tren ta-5 es va aturar «a
Man... M’han xafat la guitarra! a
Man... M’han fotut la cartera! a

Man... Resa!», van resoldre els
Teatre Mòbil. I, arribat a l’estació
corresponent, va aparèixer l’este-
nedor de David Lain per muntar
un gag de toreig (més celebrat
pels grans que pels petits) amb un
parell de guants.  I Marcel Gros i
Teatre Mòbil es van anar alter-
nant: el pallasso va ensenyar a

escombrar («la part pedagògica de
l’espectacle, malgrat les retalla-
des»), va fer màgia oriental, va
aconseguir la complicitat de tots
per jugar a tennis.... i el trio bagenc
va fer un joc de barrets, va cantar
La Pastoreta, va importar una om-
bra xinesa (amb l’ajut de la Irina,
una nena del públic)... I entremig

es va estrenar la companyia Es-
Grata i es va presentar El Petit
Dalí acompanyat d’un gros elefant. 

Els 35 anys de Rialles/Imagina’t
van aplegar molta imaginació a
l’escenari i molta gresca en la fes-
ta posterior que, malgrat el fred, va
animar la música de Lluís Pinyot
al pati del Kursaal.
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IMATGES DE L’HORA I MITJA DE RIALLES que van provocar el seguit
de números que va encadenar «El tren ta-5». El pallasso manresà
Marcel Gros dóna la benvinguda a dalt del tren als igualadins Farrés
Brothers. Els tres bagencs de Teatre Mòbil van donar la benvinguda a
l’arribada del tren a Manresa, on va desplegar la vela de circ. Marcel Gros
va tenir sort de l’ajuda de l’Alba, una espectadora, per recollir un paper.
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