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La mostra d’Igualada enfo-
ca l’objectiu de l’Estat
francès. Amb la recoma-
nació de les companyies,
les invitacions puntuals a
programadors de festivals
d’arreu, es concentraran a
professionals d’aquell es-
tat. En vista de la davalla-
da evident de programació
als teatres municipals, es
fa imprescindible expor-
tar espectacles a fora. I
l’Estat francès, per proxi-
mitat i pel pes hi que man-
té la cultura, és la plaça
idònia. En aquesta 24a
edició, que es farà de l’11 al
14 d’abril, s’hi mantindrà
pràcticament el nombre
d’espectacles i els prop de
400 programadors (prin-
cipalment dels Països Ca-
talans), tot i que la crisi ha
mossegat un 15% el pres-
supost i l’ha deixat en
265.311 euros. L’alcalde
d’Igualada, Marc Castells,
es manté fidel al seu lema:
Contra la crisi, cultura.

Fins a 282 propostes
(30 més que l’any passat)
s’han presentat per incor-

porar-se al cartell de la
mostra. El director, Òscar
Rodríguez, ho ha reduït en
48 propostes, 18 de les
quals són estrenes. Rodrí-
guez admet que enguany
no hi ha tants espectacles
de risc com en anys ante-
riors, perquè les compa-
nyies, davant la incertesa,

han optat per fer reposi-
cions d’obres d’anys enre-
re. Les que vénen amb
èxits d’anys anteriors no
entraran a la mostra “per-
què ja es coneixen”.

Dijous hi ha una única
funció, l’estrena de Marcel
Gros de Paperipècia. Ro-
dríguez també celebra

creacions com ara la com-
panyia de circ urbà de
Born to Trace (fan acrobà-
cies aprofitant el mobiliari
urbà). En l’aspecte litera-
ri: l’estrena d’AlambiQ si
n’era un somni, un espec-
tacle visual inspirat en Es-
priu i el conte Raspall, de
Pere Calders, de la compa-

nyia de Teatre Nu. Electro-
toylets posen la música
electrònica amb S’ha aca-
bat el bròquil i Brincadei-
ra, la potència de la batu-
cada. El Cor Infantil Amics
de la Unió, un espectacle
vocal (V-E-U-S!). L’estra-
nyesa de l’orquestra va a
càrrec de Wanderng Or-
chestra. De Granada, dues
propostes sense paraules:
Una niña i Do not disturb,
amb el segell de Rosa Díaz.

El gerent de la mostra,
Òscar Balcells, sosté que la
iniciativa és un punt inelu-
dible per al sector, que
combina el vessant de
mercat (amb molta im-
portància pel sector pro-
fessional) i també de festi-
val, perquè està obert als
espectadors de públic fa-
miliar d’Igualada i de més
enllà. El conseller de cultu-
ra, Ferran Mascarell, va
qualificar “d’admirable” la
labor de l’equip directiu,
que ha aconseguit mante-
nir la qualitat i el nombre
d’activitats. La mostra és
estratègica per a la Gene-
ralitat, tot i que no la pugui
impulsar amb tots els re-
cursos que caldria. ■
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La 24a Mostra d’Igualada de Teatre Infantil i Juvenil busca la complicitat dels
programadors del país veí per facilitar les gires de les companyies catalanes
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Una adaptació
dels poemes
d’Espriu i
una altra de la
fantasia de Pere
Calders, en la tria

Els Mossos d’Esquadra
van trobar el cadàver del
fotoperiodista Paco Elvi-
ra, ahir a tres quarts de
deu del matí, en una zona
de difícil accés del massís
del Garraf, a prop de la ro-
ca la Falconera, des de la
qual es pensa que va caure.
Dissabte ja s’havia denun-
ciat la seva desaparició.

Nascut a Barcelona el
1948, Paco Elvira va estu-
diar econòmiques i en
aquells anys ja va retratar
la lluita universitària dels
darrers anys dels fran-

quisme. Un cop mort el
dictador, va dur a terme
una sèrie de reportatges
de tema social sobre la
transició espanyola, ETA,
els miners, l’atur, els jor-
nalers andalusos, les va-
gues, etc., per a capçaleres
com ara Mundo, Primera
Plana, Interviú i l’agència
Cover. També va col·labo-
rar amb La Vanguardia,
El Periódico, El País i la
Cadena Ser, entre altres
mitjans, i en l’actualitat
feia treballs per a les
agències Getty Images i
AGEFotostock.

Elvira havia dut a terme
diverses exposicions indi-
viduals i havia publicat al-
guns llibres. A més, era
professor de fotoperiodis-
me a la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB),

d’edició fotogràfica a la
Universitat Pompeu Fabra
(UPF) i de fotografia per a
reportatge a l’IDEP.

Alguns dels països on
va treballar com a enviat
especial són la Xina, el Ja-
pó, Filipines, Israel, Cuba,
l’Argentina, Mèxic, el Bra-
sil, Zanzíbar, el Camerun,
Nicaragua, Algèria i l’Af-
ganistan. Cal esmentar
també els reportatges de
conflictes a Croàcia, a la
frontera amb Kosovo du-
rant la guerra dels Bal-
cans, i els cinc viatges a Ir-
landa del Nord. Les seves
obres li van valer diversos
reconeixements, com ara
el Fotopress i premi Civis-
me del Departament de
Benestar de la Generali-
tat, el 2004, pel reportat-
ge Missió a Kabul. ■
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El fotògraf barceloní
el van trobar mort en
una zona de difícil
accés del Garraf

Mor el fotoperiodista Paco Elvira

Paco Elvira, a l’aeroport de Kabul, el 2003, retratat per Maria Tinnefeld ■ MARIA TINNEFELD


