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Mor el cineasta Michael Glawogger 
a causa de la malària
El documentalista austríac Michael 
Glawogger, autor de pel·lícules com ara 
Megacities (1998), Workingman’s death 
(2005) i Whores’ glory (2011), va morir di-
marts als 54 anys a causa de la malària. 
El cineasta va emmalaltir quan era a Li-
bèria rodant un documental col·lectiu so-

bre les conseqüències de la globalització, 
una temàtica recurrent en les seves pro-
duccions. Glawogger havia començat a 
filmar el desembre del 2013 i tenia previst 
viatjar durant un any per diversos països 
d’arreu del món per recopilar material 
per a la pel·lícula. CULTURA

 
La fira de teatre infantil i juvenil 
d’Igualada ha programat 2.000 es-
pectacles en 25 anys i està en plena 
forma. A partir d’avui i fins diu-
menge, a la capital de l’Anoia es po-
dran veure 59 espectacles. 

nya, i ara hi ha una estructura i un 
mercat molt més professionalitzat, 
han millorat els circuits i els espais 
escènics. Algunes companyies tam-
bé actuen en escenaris internacio-
nals”, afegeix. L’organització de la 
Mostra també ha canviat. Va néixer 
impulsada pel Moviment Rialles de 
Catalunya i es va professionalitzar 
el 2006. “Amb els anys s’ha pogut 
veure una diversificació de gène-
res”, detalla Balcells. La crisi i l’in-
crement de l’IVA, però, també s’han 
notat: “Des del 2010, les companyi-
es han patit una baixada de la con-
tractació del 50%. Davant la falta de 
recursos s’aguditza l’enginy per so-
breviure,” argumenta Balcells. 

Al llarg de 25 anys, a la Mostra 
d’Igualada s’hi han pogut veure més 
de 2.000 espectacles. Aquest any, 
amb un pressupost de 278.333, s’hi 
presentaran 59 propostes teatrals. 
Una de les novetats d’aquesta edició 
són les seccions. Sota el paraigua de 
La veu de l’experiència, hi haurà les 
companyies més veteranes. Atre-
vim-nos engloba els espectacles més 
innovadors. De molt a prop són els 
petits espectacles; Trampolí propo-
sa conèixer les companyies emer-
gents; Espais paral·lels són especta-
cles fora de la programació oficial; 
A+a+ són propostes culturals pa-
ral·leles, i La Mostra al carrer és te-
atre a les places i carrers.e

SÍLVIA MARIMON  
BARCELONA. El cartell de la 25a fi-
ra de teatre infantil i juvenil d’Igua-
lada és tota una declaració ideolò-
gica. S’hi pot veure una nena que 
empeny el seu pare, amb prou feines 
encabit en un cotxet infantil, perquè 
vol anar al teatre. I és que des de fa 
un quart de segle la Mostra d’Igua-
lada defensa que el teatre infantil ni 
és el germà pobre del teatre ni el pú-
blic menor d’edat s’empassa qualse-
vol cosa. Té criteri. A la capital de 
l’Anoia, des d’avui fins diumenge, 48 
companyies –seleccionades d’entre 
274 propostes rebudes– intentaran 
seduir prop de 30.000 infants exi-
gents i 460 programadors. 

Amb 25 anys d’història, el teatre 
i els infants han canviat molt. El 
1990, quan es va celebrar la primera 
edició de la Mostra, els espectacles 
no havien de competir ni amb les 
Wii, ni amb internet ni amb una in-
acabable oferta audiovisual. “Ara 
amb un clic tens accés a molts con-
tinguts”, explica el gerent de la Mos-
tra, Òscar Balcells. Però aquest apa-
rador teatral no tira la tovallola i 
s’ha sabut adaptar al segle XXI: “En 
les últimes edicions apostem per la 
contemporaneïtat, la modernitat i 
el risc”, afirma Balcells. “Hem 
d’anar més enllà –afegeix– i crear 
tendències, hem de sortir de les pro-
gramacions més tradicionals”. 

Doblar públic en 5 anys 
Ni la xarxa ni el món virtual han fet 
davallar el nombre d’espectadors. Si 
el 2008 la Mostra va convocar 
12.000 persones, l’any passat la xi-
fra va arribar a 26.000. Les temàti-
ques i els formats han canviat força 
en els últims anys. “Des de fa poques 
edicions es tracten temes impensa-
bles fa 25 anys, com l’Alzheimer, les 
noves famílies –persones que s’esti-
men i conviuen però que no tenen 
lligams de sang– i l’homosexuali-
tat”, diu Balcells.  

Amb el format també s’ha inno-
vat força: “S’utilitzen molt més les 
noves tecnologies i els espectacles 
són molt més transversals i barre-
gen diferents disciplines”, assegura 
el gerent de la Mostra. “Fa 25 anys 
les companyies anaven pràctica-
ment amb una sabata i una esparde-

ÈXIT DE PÚBLIC 
L’any passat la Mostra d’Igualada va aplegar més de 26.000 persones de públic  

i aquest any, amb una oferta de 59 propostes teatrals, espera arribar  
als 30.000 espectadors. MOSTRA D’IGUALADA 

Els nens es fan els amos del teatre
La Mostra d’Igualada celebra 25 anys d’història programant 59 espectacles fins diumenge

Evolució 
En cinc anys, 
la Mostra ha 
doblat el 
nombre 
d’espectadors

Noms propis entre 
la innovació i el risc

Farrés Brothers i Cia 
Un viatge cap a llocs inexistents 
dins un globus aerostàtic lligat a 
terra. És Tripula, l’espectacle de 
Farrés Brothers, una companyia  
veterana que no té por al risc i a 
provar nous formats.

Titelles Sebastià Vergés 
La històrica companyia de tres ge-
neracions de titellaires –els seus 
orígens es remunten al 1910– cele-
bra 50 anys de professió del seu di-
rector, Sebastià Vergés, amb un 
clàssic: El fantàstic màgic d’Oz. 

Roger Bernat/FFF 
Roger Bernat presenta (Domini 
Públic DIWO), una innovadora 
performance al carrer amb l’espec-
tador com a protagonista. El públic 
ha de seguir les instruccions, algu-
nes més innocents que altres.

Punt Moc 
Els germans Boada proposen un 
joc sense elements escènics ni pa-
raules: només amb el gest es trans-
formaran en el que ells vulguin en 
un espectacle que ha viatjat fins a 
Corea del Sud.

Cap i cua 
Un món on els armaris caminen, es 
mouen, xiuxiuegen a cau d’orella,  
parlen, somriuen. A Entredos, el 
públic no sabrà si està despert o so-
miant. És la proposta de la compa-
nyia de circ Cap i cua.


