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Lafiradels
mésjoves

La19ediciódelaFiradeTeatreInfantil
i Juvenild’Igualadapresentarà mésde
90espectacles,18delsqualsestrenes

Teresa Bruna
BARCELONA

Entre el 14 i el 18 de maig
Igualada s’omplirà d’il·lusi-
ons amb La Mostra. La Fira
de Teatre Infantil i Juvenil,
que celebra ja la 19 edició.
Els organismes implicats en
l’organització(InstitutCata-
là d’Indústries Culturals
–ICIC–iAjuntamentd’Igua-
lada) hansubratllatques’ha
reforçat la presència de
grups de parla catalana: “El
nostreobjectiu acurttermi-
ni és consolidar el mercat de
proximitat, ser la fira de re-
ferència de les arts escèni-
ques especialitzada en tea-
tre infantil i juvenil dels Paï-
sos Catalans”, diu Antoni
Lladó, director de l’ICIC, du-
rant la presentació.

Amb tot, hi haurà grups
convidats com Marie de
Jongh (Euskadi), La Santa
Rodilla (Perú), Teatro Nece-
sario (Itàlia) i Cie. Tro-héol
(França). Entre els convi-
dats, hi ha dues companyies
guanyadores del FETEN de

Gijón (Feria Europea de Te-
atro para Niños y Niñas).

La Mostra ha rebut més
de 200 sol·licituds de com-
panyies, entre les quals se
n’han escollit 57. “Ha sigut
molt difícil, però hem prio-
ritzat laqualitatperdamunt

dels gèneres”, diu Òscar Ro-
dríguez, director artístic .
En més o menys quantitat
hiestanrepresentadestotes
les disciplines (titelles, dan-
sa, teatre, circ, música, ani-
mació i carrer, clown, musi-
cal, ombres xineses, màgia i
visual).

Una novetat és que s’han
ampliat els actes de carrer i
s’hanreduït lescompanyies.
“D’aquesta manera, la majo-
ria dels participants poden
doblar l’espectacle per faci-
litar l’assistència dels pro-
gramadors”, apunta Rodrí-
guez. Hi haurà un total de
88 funcions, de les quals 17
són estrenes absolutes i vuit
tallers. Una altra novetat és
una carpa per fomentar els
contactes: “Un lloc còmode
onespuguinpassejar i infor-
mar els programadors”. Hi
ha una sala d’exhibició i 32
expositors. També es manté
el premi de la Fira, que deci-
deix el públic mitjançant vo-
tació a la sortida dels espec-
tacles. El guanyador s’em-
portarà 3.000 €. ■

Farrés Brothers porten el seu espectacle ‘Ovni’, una proposta de teatre visual i titelles■ F.B.

“Hem prioritzat
la qualitat per
damunt dels
gèneres, però
tots hi estan
representats”

FESTIVAL
Wolfgang Wagner
cedeix el timó
de Bayreuth
El nét de Richard Wagner Wolf-
gang Wagner ha accedit a dimi-
tir l’agost que ve com a director
del Festival de Bayreuth des-
prés d’un regnat de 57 anys. En
lloc seu, hi haurà les seves filles
Eva i Katharina, les quals es
disputaven el lloc, de caràcter
hereditari, des de feia anys.

CINEMA
Ian McKellen tornarà
a ser Gandalf
al film ‘The hobbit’
L’actor britànic Ian McKellen
va confirmar ahir que tornarà
a interpretar el paper de Gan-
dalf en una nova adaptació ci-
nematogràfica d’una novel·la
de J.R.R. Tolkien. Serà per a
The hobbit, de la qual s’espe-
ren dos llançaments, el 2010 i
2011, sota la direcció de Gui-
llermo del Toro. McKellen ja
va fer de Gandalf en la trilogia
d’El senyor dels anells dirigi-
da per Peter Jackson.

DECÉS
Mor a Vitòria
el lingüista basc
Henrike Knorr
Nascut a Tarragona el 1947,
Henrike Knorr, membre de la
Reial Acadèmia de la Llengua
Basca (Euskaltzaindia), va
morir ahir a Vitòria després
d’una llarga malaltia. Especia-
lista en onomàstica i toponí-
mia basca, va escriure diver-
sos assajos, va fundar la re-
vista Landazuri i era
col·laborador de diaris com
ara La Vaguardia, Abc i Le
Courrier Internacional.

Cultura
enbreu

Nomsper
alLiceu
La conselleria de
Cultura avisa que no
té cap candidat
damunt la taula

Andreu Gomila
BARCELONA

Un cop confirmat el nome-
nament de Rosa Cullell
com a directora general de
la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals
(CCMA), la cursa per relle-
var-la al capdavant del
Gran Teatre del Liceu ja ha
començat. Segons dife-
rents fonts consultades per
aquest diari hi ha tres
noms damunt la taula: l’ex-
conseller de Cultura Fer-
ran Mascarell, l’exgerent
del TNC Joan-Francesc
Marco i Gemma Sendra,
exgerent del Macba i del
mateix colisseu barceloní
durant els anys 90. Des de
la conselleria de Cultura,
que és qui fa la tria, no obs-
tant, deixen clar que
“estan en període de valo-
ració” i que cap d’aquests
tres noms, “ni cap altre”,
està damunt la taula.

El cert és que els tres
candidats oficiosos tenen
un perfil polític força mar-
cat. I quadrar la voluntat
d’una conselleria controla-
da per ERC i un Ajunta-
ment de Barcelona i un mi-
nisteri de Cultura socialis-
tes no serà fàcil. Les tres
administracions han de
posar-se d’acord sobre el
nom, tot i que la iniciativa
surt de la Generalitat. I no

hem d’oblidar que el Gran
Teatre del Liceu, amb 50
milions d’euros de pressu-
post anual, és la institució
cultura pública més impor-
tant de Catalunya. No és
estrany, doncs, que des de
dins ens diguin que l’elec-
ció del nou intendent es
pugui prolongar durant
setmanes i, potser, mesos.
A Cultura no creuen que
triguin tant. “Triarem algú
amb un perfil que s’adeqüi
a la responsabilitat del càr-
rec”, apunten. Des de
l’Ajuntament no es volen
pronunciar i esperen que
moguin fitxa des de la Ge-
neralitat.

Dels tres noms que ba-
llen a hores d’ara, Masca-
rell és qui té més punts. No
està mal vist per l’esta-
blishment catalanista. A
més, la seva posició com a
delegat de la divisió audio-
visual del Grup RBA seria
compatible amb el càrrec.

En canvi, tant Sendra
com Marco són al capda-
vant de projectes que tot
just comencen a agafar vo-
lada. Ella és la mà dreta de
Manuel Borja-Villel al
Museu Reina Sofia de Ma-
drid des de fa pocs mesos i,
a més, ja va portar el timó
del teatre del 1993 al 2001.
I Marco, al seu torn, té
entre mans l’ambiciós pro-
jecte de la Ciutat de la Mú-
sica de Sabadell, que tot
just està agafant volada. A
més, va abandonar el TNC
tot coincidint amb l’entra-
da d’Esquerra a la conselle-
ria de Cultura. ■


