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� La fira de teatre infantil
i juvenil d’Igualada, La
Mostra, arrenca aquest
migdia amb Zum-Zum
Teatre, Lazzigags (presen-
ta el musical de gran èxit
Pippi Langstrump) i Bam-
balina. La inauguració ofi-
cial no serà fins divendres
al vespre amb Circ Pànic.
Els directors artístics, Joan
Sagalés i Joan Faneca, han
optat per avançar repre-
sentacions i facilitar el ca-
lendari als programadors.
A data d’ahir, són uns 250
programadors vinguts de
160 entitats de tot l’Estat.
La mostra és la principal
trobada especialitzada en
teatre per a tots els públics,
des que l’any passat va
unificar les trobades de
Rialles i La Xarxa. La pro-
gramació d’enguany està
pensada per a curiosos i hi
intercala des dels títols
més clàssics a les propos-
tes més innovadores. A
més de la dansa, també hi
ha titelles, musical, dansa,
màgia, circ i música. Les
70 obres s’alternen al car-
rer i a les sales.

Aurora, 10 anys
El Teatre Aurora, l’única
sala alternativa especialit-
zada en la producció d’es-
pectacles per a tots els pú-
blics, celebra aquesta tem-
porada el seu desè aniver-
sari, i tot i que fa un parell
d’anys va començar a co-
produir peces, no en pre-
sentarà cap en aquesta
mostra. Farrés Brothers

estrenarà títol a Igualada al
juliol, i, al setembre, ho fa-
rà Marcel Gros. Per
aquests dies, comenta
Montse Valentí, vicepresi-
denta d’Unicoop Cultural
(que gestiona l’Aurora), el
teatre se cedirà a les com-
panyies, que s’aniran
substituint contínuament:
«És la màgia de la mos-
tra», comenta. Per celebrar
aquesta temporada, s’ha
convidat els actors que hi
van intervenir els primers
anys, fent espectacles
nous, o no: un exemple és
Manel Barceló que va re-
petir amb La tigressa de
Dario Fo.

Segalés i Faneca reco-
neixen, com també ho va
fer fa uns mesos Jordi Co-
lominas (nou director de la
fira de teatre al carrer de
Tàrrega), que falta risc en
la major part de les pro-
duccions d’aquest circuit.
El repte de les companyies
de créixer amb muntatges
de més repartiment i fent
encàrrecs a dramaturgs i
escenògrafs topa amb la
dificultat que els progra-
madors contractin obres
amb un caixet mitjà. Per
aquest motiu, es promo-
uen actes que reivindiquen
la qualitat i la necessitat de
prestigiar aquestes com-
panyies. Divendres hi hau-
rà un debat en què s’argu-
mentaran els criteris dels
programadors de teatre fa-
miliar i també es presenta
un protocol sobre les con-
dicions d’exhibició en el
teatre per a nens i joves.

La mostra d’Igualada de
teatre familiar capta uns

250 programadors
J. BORDES / Barcelona

Una imatge del Teatre Aurora d’Igualada. / GABRIEL MASSANA

� Teatre de nois joves per
a tots els públics. Jordi Ca-
sanovas recupera, al Ver-
sus, les dues primeres
parts de la trilogia Hard-
core videogames, iniciada
fa un any i mig. Casanovas
ja va obrir el cicle del 2007
tot un any de teatre català
contemporani a la Beckett
amb, precisament, èxit, la
tercera peça de la trilogia:
City/Simcity.

Avui s’estrena Wolfens-
tein (19.30) i demà, Tetris
(21.30). A partir de demà
mateix, hi haurà sessió do-
ble, fins al 24 de juny. Ca-
sanovas parteix del video-
joc, com un referent juve-
nil. Les tres obres juguen
amb l’humor i la intriga
per parlar de les petites
preocupacions quotidia-
nes de la majoria dels mor-
tals. La trilogia estava con-
cebuda també en un espai

únic, molt tancat, per obli-
gar l’espectador a trobar-
se, pràcticament, enmig de
l’acció. Els quatre actors
de la companyia Flyhard,
que va néixer arran d’unes
beques de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès,
reaccionen als estímuls del
director amb la major na-
turalitat.

Wolfenstein és un joc
que promociona l’elimi-
nació dels nazis. Casano-

vas l’utilitza per parlar
d’un noi que es tanca a la
seva habitació amb uns
amics per dissenyar un
programa que resolgui un
problema mundial. Tetris,
el joc d’encaixar peces,
planteja un sopar en què
una parella prova d’ani-
mar una amiga que s’aca-
ba de separar, presentant-li
un jove interessant, que fa
cinc anys que rep beques
per a la creació literària.

El Versus repesca els dos videojocs
teatrals d’intriga i humor de Casanovas

J.B. /Barcelona

El principi doctrinal sobre
el qual s’estructura l’expo-
sició, batejada Et voilà!, és
la tercera llei de l’escriptor
Arthur Clarke –autor de
2001: Una odissea de l’es-
pai– que cita textualment:
«Tota tecnologia prou
avançada és indistingible
de la màgia.» Aquest sen-
timent social que gairebé
sacralitza les possibilitats
que tenen els suports mul-
timèdia és un dels factors
principals que ha empès
els responsables de Sonar-
màtica a fer una exposició
que tindrà un contingut i
un llenguatge molt amè.
«Volíem fer una mostra fà-
cilment consumible, sense
grans arquitectures con-
ceptuals», resumeix Óscar
Abril Ascaso, un dels co-
missaris d’Et voilà!

Partint d’aquests con-
ceptes, l’exposició –que es
farà a la planta -1 del
CCCB– es divideix en tres
grans àrees, dedicades a
les ombres, la levitació i
els treballs del col·lectiu
Interactivos de Medialab
Madrid, que des de fa
temps ja treballa per apro-
fundir aquesta paradoxal
relació entre els mons de la
tecnologia i la màgia. Pel
que fa als artistes exposats,
hi haurà Philip Worthing-
ton, que presentarà una
versió en clau digital de les
clàssiques ombres xine-
ses. Una proposta equipa-
rable, però articulada a
partir d’un joc d’utensilis
sobre una taula, és el que
planteja el col·lectiu japo-
nès Minim++. Masaki Fu-

jihata, per la seva banda,
portarà una instal·lació on
les ombres arriben a ad-
quirir formes tridimensio-
nals, i Christine Sugrue
mostrarà com un seguit
d’animacions digitals po-
den arribar a adquirir
formes i significats dife-
rents. Takeshi Ishiguro
–amb un muntatge que
permet veure levitar un
globus ple d’heli–, Jeff
Lieberman i el binomi
Diego Díaz-Clara Boj són
alguns dels altres creadors
que seran presents a So-
narmàtica.

Un dels aspectes més
cridaners de l’exposició és
que tindrà un escenari on
es faran perfomances en

directe, com ara la del
mentalista mexicà Nemó-
nico i la del colombià Luis
Nieto, que fa passar, o ho
sembla, mil i una vicissi-
tuds a un innocent ratolí.
També es podran copsar,
in situ, les sorpreses inhe-
rents que poden sorgir de
la unió del mag Julián i
l’artista digital Zachary
Liberman, o com Julien
Maire escriu un guió...
mitjançant un dit?

Convivint amb l’expo-
sició Et voilà!, a la planta
-1 del CCCB hi haurà es-
tratègicament col·locats
una bateria d’ordinadors
que permetran accedir a
Sònar a la Carta i Art Digi-
tal a la Carta, en què s’a-

pleguen un seguit de pro-
jectes, com ara el d’Ales-
sandro Ludovico, que
planteja una curiosa refle-
xió sobre els spam o cor-
reus brossa.

Dins la part del Sònar
dedicada a l’art digital
també hi ha Sònar 5.1 i So-
narama, que enguany té
com a temàtica la relació
entre so i espai. Un dels
treballs destacats que ex-
posarà serà Feed, de Kurt
Hentschläger, una perfor-
mance amb imatges tride-
mensionals, neu artifical i
una descàrrega sonora tan
brutal «que produeix una
pèrdua absoluta dels refe-
rents espacials», segons
diu el programa.

Sonarmàtica explora la relació
entre la màgia i l’art multimèdia

La mostra del Sònar combinarà les instal·lacions amb actuacions en directe

Un detall del curt Carlitopolis, de Luis Nieto, un dels creadors que serà a Sonarmàtica.

FRANCESC ESPIGA / Barcelona

� Després d’un cicle temàtic de tres
anys en què ha radiografiat diferents
aspectes lligats al territori, Sonarmà-
tica –l’exposició central del festival

Sònar– obre aquest any una nova eta-
pa relligant dos àmbits tan aparent-
ment distants com són la màgia i les
noves tecnologies. La mostra –del 14
al 16 de juny al CCCB– presentarà

instal·lacions d’art multimèdia i per-
formances que evocaran les ombres
xineses (Masaki Fujihata), la levita-
ció (Takeshi Ishiguro), el mentalis-
me (Nemónico) i l’il·lusionisme.




