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Escenaris d’Entrada

Festuc Teatre, companyia fu-
dada a Lleida el 2003 per Íngrid
Teixidó i Pere Pàmpols, ha
complert l’objectiu de trans-
portar infants i adults al món
imaginari del nen que no volia
créixer amb l’espectacle Adéu
Peter Pan. Imagina’t, entitat
responsable de la programació
d’espectacles infantils, porta
demà (17.30 h) al teatre Con-
servatori de Manresa aquest
muntatge que ha rebut diver-
sos premis i nominacions, en-
tre els quals destaquen el Fetén
al millor espai escènic a la re-
coneguda fira de teatre per a
nens i nenes de Gijón. 

Adéu Peter Pan ha estat «un
boom» per a Festuc Teatre. Des

que van estrenar a la Mostra
d’Igualada del 2018, n’han fet
130 bolos, i ja tenen contracta-
des 130 funcions més d’aquest
espectacle d’aquí al juny. De
fet, tornaran a Manresa per la
Fira Mediterrània. Seran als
Carlins el dijous 10 d’octubre
(9.30 i 11 h). «Estem molt con-
tents que sigui un espectacle
valorat. Però, a part dels pre-
mis, a nosaltres ens arriba que
en cada funció surt la gent emo-
cionada i donant-nos les grà-
cies. Aquest és un premi cons-
tant. Perquè costa trobar es-
pectacles de teatre familiar
que, a part de divertir, emocio-
nin i facin pensar una mica més
enllà», exposa Pàmpols.

Pirates, sirenes, indis...
Festuc Teatre ha creat un es-
pectacle «per somiar, per dei-
xar-se portar anant al teatre».
Començant per una història
que es basa en Peter Pan, el po-
pular personatge creat el 1904
per l’escriptor escocès James
Matthew Barrie. El seu món és
ideal «per enganxar el públic i
jugar amb les emocions: hi ha
pirates, sirenes, indis, fades,
nens perduts... Quan hi ets a
dins, amb la ment i el cor
oberts, és molt més
fàcil explicar

el que a nosaltres ens suggereix
la història», exposa Pàmpols. 

El seu muntatge, que explora
la relació entre un avi i la seva
neta Maria a través dels perso-
natges de l’illa de Mai Més, ofe-
reix diversos nivells de lectura.
D’una banda, reflexiona sobre
com és la criança avui en dia:
«Els pares anem de bòlit, ja que
la societat està pensada perquè
treballin els dos integrants de la
parella. Per això molts cops
queden a càrrec dels avis. Quin
ha de ser el seu rol?». 

D’altra banda, és una obra
rotundament feminista: «La
protagonista és una noia que
no vol ser princesa, vol ser Pe-
ter Pan, i decideix apoderar-se
ella mateixa. En la història es
troba conflictes, com quan li
diuen ‘tu no pots ser capitana,
perquè ets una nena’». 

I, finalment, el muntatge
parla de la mort: «De com es viu
avui en dia i de com ens passem
la vida treballant, pensant en el
demà i pocs cops pensem en
l’avui». L’espectacle es clou
amb una versió de la cançó
Nina de miraguano, de l’Or-
chestra Fireluche amb Pau
Riba: «Que no et facis vella sen-
se fer-te gran/ que no et facis
gran sense créixer,/ que no per-

dis la inèrcia del somriu-

re,/ que no oblidis la urgència
del moment». Les emocions es
desborden. 

Els titelles summament de-
tallats, la rica i polivalent esce-
nografia, la màgica il·lumina-
ció, la música embolcallado-
ra... tot plegat fa que Adéu Peter
Pan convidi a somiar: «Volem
que el públic se senti com un
nen, que tingui ganes de jugar.
I per això nosaltres correm,
canviem l’escenografia... Si
transportem algun adult al
món imaginari del nen que no
volia créixer, si pensa ‘a mi tam-
bé m’agradaria ser-hi’, penso
que  hem complert el nostre ob-
jectiu», destaca l’actor titellaire
de Festuc Teatre.

La companyia lleidatana té
predilecció per agafar els con-
tes clàssics i capgirar-los: d’El
soldadet de plom (2005) a La
rateta que escombrava l’esca-
leta(2016). «Són un reclam per
a les famílies, perquè són el re-
ferent dels pares, però els fem
un rentat de cara. Tot s’ha d’ac-
tualitzar», afirma Pàmpols,
que amb Íngrid Teixidó prota-
gonitza la campanya Canvia el
conte que l’entitat Little Revo-
lutions ha impulsat amb un ví-
deo a YouTube sobre les agres-
sions sexuals a partir de La ca-
putxeta vermella. 

PEPA MAÑÉ MANRESA

Un somni per sentir-se com un nen
Teatre

L’ESPECTACLE

«Adéu Peter Pan»

Lloc: teatre Conservatori. Carrer Mestre
Blanch, 4. Manresa. Dia i hora: dissabte, a
els 17.30 h. Entrades: 8 euros; i 6 euros amb
el carnet d’Imagina’t o del Galliner. A la venda
a taquilles, el 93 872 36 36 o www.kursaal.cat. 

Imagina’t porta al Conservatori de Manresa «Adéu Peter Pan», premiat espectacle familiar de Festuc Teatre 

Íngrid Teixidó amb el titella protagonista de l’obra, la Maria

XA
VI
 R
UÉ

 Jordi Torras Pons (Manre-
sa, 1980) és el tècnic de
llums i so que acompanya
els dos actors titellaires de
Festuc Teatre. Assegura que,
amb 130 bolos fets i 130 ja
contractats,  Adéu Peter Pan
«ens ha revolucionat la vida.
He fet de tècnic en una tren-
tena d’espectacles i aquest
és de l’únic que m’agrada dir
a la gent que vingui a veu-
re’l. Val la pena!». A més de
fer 90 passos de llum i 95 de
música en cada funció, Tor-
ras és el responsable de la
delicada i càlida il·luminació
de l’espectacle. Treballa
amb Festuc Teatre des del
2010 i ho combina amb En-
cara farem salat, companyia
d’animació musical; i el grup
de versions Pastorets Rock.
Tots tres tenen la seu a Cor-
bins (Segrià). També és tèc-
nic a l’Espai Plana de l’Om
de Manresa. «Vaig sempre
amunt i avall», reconeix.

@ALBERTPASTO

El manresà Jordi Torras

Un tècnic que
combina infants 
i Pastorets Rock 

Sònia Parra+Garcia


