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C
om que en la cul-
tura catalana els
Òscars van de
dos en dos, dino
amb els senyors
Balcells i Rodrí-
guez, que a més
a més de com-

partir nom de pila són, respectiva-
ment, gerent i director artístic de la
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil
–teatre familiar per als amics– que
se celebra a Igualada a partir de di-
mecres 14 d’abril. L’AVUI ja en va
donar notícia, com correspon a un
diari atent a les manifestacions cul-
turals de l’off Barcelona, que són
centre de mons interessantíssims.
Per entendre’ns, Igualada és la Tàr-

Això era i no era...
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La Mostra de
Teatre Infantil
i Juvenil té lloc

pels carrers
i els locals

d’Igualada
AVUI

rega del gènere, el lloc on hi va tot-
hom a gaudir, conèixer, contractar i
espiar la competència. Només un
parell de detalls: uns 60 especta-
cles, dels quals 20 són estrenes,
amb alguna presència internacio-
nal i una ciutat abocada a fer que la
trobada sigui una autèntica festa de
l’escena, el passeig, l’aventura del
teatre.

El que us volia explicar és, per
poc que pugui, aquest món. Perquè
l’Òscar Rodríguez porta molts anys
picant pedra a peu d’escenari i l’Òs-
car Balcells menys, però quan co-
mencen a xerrar sobre el teatre fa-
miliar és que no paren i dibuixen un
univers amb vida pròpia. Tothom
en té alguna experiència, perquè no

hi ha marrec català que no s’hagi
admirat davant la màgia indubtable
d’uns personatges fent coses a esce-
na, ni que l’escena sigui a l’aire lliu-
re i gairebé improvisada. Que des-
prés els joves continuïn la pròpia
tradició d’espectadors és una altra
cosa, i depèn molt del costum que
segueixin els progenitors. El que no
sabem és com són aquestes criatu-
res fantàstiques que deixen els nos-
tre fills bocabadats: els creadors del
teatre familiar.

M’expliquen una cosa molt cata-
lana, que el moviment de teatre fa-
miliar sorgit pels volts de la Transi-
ció, temps fundacional, es va mig-
partir en dos circuits més o menys
enemistats. La partició d’aigües su-

posava que hi havia dues fires pa-
ral·leles ensenyant cada una lo seu
(així ho faig bé, això del català, ad-
mirat Albert Pla?). Igualada és,
doncs, una passa endavant, i de les
grosses. Ara bé, Catalunya és un
país potent en literatura per me-
nuts, n’han sortit bestsellers a dojo.
Però no pas dramaturgs que escri-
guin per públic infantil: aleshores
les companyies treballen com es
treballava en el teatre durant els
anys de la Transició. És a dir, no han
pogut abandonar una tradició hi-
percreativa, en la qual entre tots es
fa tot, des de programar la gira i
muntar l’escenari a crear el següent
espectacle des de zero.

Això, es vulgui o no, dóna un cert
esperit, preciós esperit, de compa-
nyia ambulant que és l’ànima del
teatre popular a tot arreu. El que
passa, puntualitzen, és que ara, en
aquest món tan particular, hi ha ar-
ribat gent molt preparada –surten
de l’Institut amb la vocació clara–
que per les tasques específiques
contracten els millors professio-
nals. Un circuit nodrit que dóna
molt llarga vida a cada espectacle
contribueix a fer-los rendibles i in-
vertir calerons en el següent. No és
estrany trobar escenografies o mú-
siques firmades per professionals
reconeguts. Alhora, aquesta crea-
ció permanent permet afrontar te-
mes molt actuals amb el llenguatge
apropiat, cosa que també ha assu-
mit la literatura infantil. Un conte,
per exemple, en què el príncep es
rebel·la i diu que no li agraden les
princeses, no pas perquè busqui
una nòvia plebea, sinó perquè li van
els nois de qualsevol condició.

En voleu més? 140 espectacles
disponibles, a Igualada, des de di-
jous fins diumenge. Per a tots els
gustos. Per endevinar com una de-
terminada sensibilitat es fa rialla,
inquietud, sorpresa i, en definitiva,
art amb totes les lletres.❋

E
nguany, Itàlia celebra els 400
anys de la mort d’un dels seus mi-
llors pintors: Michelangelo Merisi
da Caravaggio (a la imatge). Di-

verses mostres a Roma i Florència, noves
biografies, publicacions i documentals
donaran més llum a un dels pintors més
reconeguts i estimats de la història de la
pintura. Curiosament, però, el redesco-
briment de Caravaggio és modern. Els
primers estudis seriosos són dels pri-
mers anys del 1900 i el rellançament es
deu a la reveladora mostra que el crític
italià Roberto Longhi va comissariar el

1951. Per tant, tot i els quatre segles
transcorreguts després de la seva mort a
les platges d’Ostia, Caravaggio és un in-
vent d’avui, que no té ni mig segle. Per
què? Perquè és el pintor que condensa
millor la realitat: la seva pintura és reali-
tat, narrada teatralment entre llums i
ombres, en chiaroscuro. I la realitat
d’aquest revolucionari de la pintura va
ser descoberta en els temps del Neorea-
lisme a Itàlia, quan les pel·lícules copsa-
ven en blanc i negre el món actualitzat de
Caravaggio. Un món que s’adapta molt
bé al nostre i que busca referents essen-

cials, autèntics, intemporals. Caravaggio
és un Visconti o un Pasoliniavant la
lettre. Aquesta capacitat visionària és la
que ens acaba colpint i ens inquieta.

Caravaggio és una illa, un llenguatge i
quan se l’ha volgut comparar amb altres
mestres –Rembrandt o ara Bacon (a
Galeria Borghese de Roma)–, els com-
parats no aguanten la prova perquè ell
és troppo vero, tal com el papa Inocenci
X li va etzibar a Velázquez, un dels únics
seguidors que van saber estirar la pintu-
ra de Caravaggio ençà i enllà de la reali-
tat i del temps...❋
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