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No sempre és gol
si entra a la xarxa

L’APUNT cials s’equiparen al futbol i es canta gol cada cop
que una informació entra a la xarxa. I sovint, o són
gols fantasmes, o s’han llançat en fora de joc. Les
noves fornades de periodistes es mouen amb agili-
tat, però sovint antics i novells periodistes obliden
que de periodisme només n’hi ha un. Tota la resta
és l’esdevenir canviant dels estris tecnològics.Jaume Vidal

Albert Sáez acaba de treure El periodisme després de
Twitter (3i4), en què reflexiona sobre la influència de
les xarxes socials en el món de la comunicació. Com
diu Sáez, encara s’haurà de situar tot al seu lloc per-
què en siguin unes eines plenament calibrades. Sobre-
tot perquè un dels principis bàsics del periodisme és
contrastar la informació. I ara per ara, les xarxes so-

Una declaració d’inten-
cions ben clara: Brodas
Bros estrenen BR2 per
obrir la Mostra d’Igualada
(del 16 al 19 d’abril), la pri-
mera del director artístic
Pep Farrés. El nou equip
aspira a revitalitzar la con-
tractació de les compa-
nyies (majoritàriament
catalanes) tant al Princi-
pat com a l’Estat, i també
al mercat europeu a través
de festivals internacio-
nals. De les 230 propostes
que van rebre per comple-
tar el cartell de la mostra,
s’ha reduït a 64 compa-
nyies. Per la selecció, Far-
rés ha volgut destacar la
qualitat dels espectacles,
així com les aportacions al
llenguatge dramatúrgic, i

la facilitat que siguin fàcil-
ment adaptables a tot ti-
pus d’espais: “Seria un fra-
càs que algun espectacle
que s’hagi estrenat a la
mostra després no es vegi
mai més enlloc.”

La 26a edició de la Mos-
tra d’Igualada com a fira
de teatre infantil i juvenil
ha volgut remarcar aques-
ta cua: el públic juvenil. Hi
ha una dotzena de propos-
tes específiques. El direc-
tor artístic comprova que
any rere any es va baixant
la mitjana d’edat dels es-
pectadors (perquè abans
es va abandonant aquest
circuït) i s’hi vol rebel·lar.
Per això, incita a la refle-
xió amb unes jornades en-
tre programadors, artis-
tes i públic i també convi-
da que els joves vagin amb
els amics al teatre.

Una altra de les nove-
tats amb la direcció artís-
tica és atribuir un padrí de
la mostra en cada edició.
Enguany, és el torn de Tor-
tell Poltrona. No porta im-
plícita cap actuació, sim-
plement adherir-s’hi i do-
nar veu del valor de la mos-
tra en l’àmbit de la cultura,
més enllà de l’específic del
públic familiar. La mostra
manté el concurs de pro-
jectes perquè s’ha demos-

trat que és molt ú til i tam-
bé vol reforçar la invitació
a programadors estatals i
internacionals per am-
pliar la possibilitat de gi-
res. De fet, celebra Farrés,
“té molt reconeixement a
tot l’Estat dels muntat-
ges de les companyies ca-
talanes de teatre fami-
liar”. La mostra també in-
teressa pel nombre d’es-
trenes. Les 64 company-
ies porten 22 estrenes,15
d’elles absolutes. 

La declaració d’inten-
cions es tanca, també amb
la clausura, que serà do-
ble, a les 7 de la tarda: a la
vegada que actuï Xip Xap
Teatre, també Guillem Al-
bà & The All In Orchestra
representarà Marabunta
per als joves d’institut (tot
i que evidentment està
obert a tothom). ■

El nou director de la Mostra d’Igualada, Pep Farrés,
aposta per atendre els espectadors de 12 a 16 anys

Igualada atén els
joves a la Mostra
Jordi Bordes
BARCELONA

300.000
euros és el pressupost d’en-
guany que té el suport muni-
cipal, de Cultura, la Diputació
i Cacaolat, entre d’altres.
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La xifra

L’actuació de Brodas Bros, ahir al migdia al Mercat de Santa Caterina de Barcelona ■ MOSTRA D’IGUALADA

miralls (o miratges?) al
pati de la fundació. Amb la
situació actual, potser
l’única solució és la fe, com
proclama la caixa de llum
del madrileny Chus Gar-
cía-Fraile, amb un vitrall
d’església gòtica format
per banderes estatals.

L’apàtrida impossible
Núria Güell presenta en
aquesta exposició un dels
seus projectes més re-
cents, una obra encara en
procés, que pretén demos-
trar que és pràcticament
impossible ser un apàtrida
de manera voluntària.
L’artista de Vidreres va in-
tentar fa poc demanar la
condició d’apàtrida a l’am-
baixada espanyola a Du-
blín (ciutat on resideix en
aquests moments) i da-
vant la negativa dels fun-
cionaris, ara acaba de pre-
sentar la sol·licitud a la de-
legació del govern espa-
nyol a Girona per correu.
“Hi ha un conveni del
1954 que protegeix els
apàtrides per motius de
conflicte, ja que se’ls pro-

porciona un passaport pe-
rò hiha un gran buit legal
si algú vol ser-ho voluntà-
riament”, afirma Prieto.

La distopia europea
s’il·lustra també amb l’hip-
nòtic collage d’imatges ex-
tretes de films de ciència-
ficció, combinades amb
imatges reals d’aldarulls
als carrers de ciutats euro-
pees al voltant del 15-M,
de Daniel García Andújar
i Avelino Sala.

El descrèdit que l’educa-
ció i la cultura han patit de
manera progressiva en els
últims anys a Europa es re-
flecteix en l’escultura El
arconte (2015), de l’artis-
ta asturià Avelino Sala,
una columna de llibres se-
gellats amb resina negra,
davant d’una pintada a la
paret, gairebé revolucionà-
ria avui en dia, amb la locu-
ció llatina Sapere aude
(Atreveix-te a saber). ■
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Prophetia.
FUNDACIÓ MIRÓ. PARC
DE MONTJUÏC. BARCELONA.
DEL 13/3 AL 7/6

L’obra ‘Biinda’, amb les paraules ‘Post
Optimism’, en neó sobre ferro alvanitzat, de
Jorge Garcia (a la foto). A sota, l’acudit de
Peter Schrank ■ ALBERT SALAMÉ / PETER SCHRANK


