
27 MOSTRA D’IGUALADA Avui s’inaugura la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, el certamen més important del sector,
amb 16 estrenes, una de les quals de Morc Fants, el nom artístic de Marc Fonts, que durant dues dècades ha estat un
dels tres integrants de Teatre Mòbil, amb el qual continuarà fent bolos mentre les diferents trajectòries ho permetin 
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Saltar al buit, llançar-se a la pis-
cina. Metafòricament i literalment.
És la gràfica manera d’explicar el
que sentia, ahir, l’actor moianès
Marc Fonts (1966). Avui, amb el
nom artístic de Morc Fants, qui ha
estat durant 20 anys la tercera
pota de Teatre Mòbil,  debuta en
solitari i estrena a La Mostra d’I-
gualada el seu primer espectacle,
Vist-i-Plou. El muntatge, amb la fi-
gura del pallasso com a protago-
nista, es posarà en escena en dues
sessions, al Teatre de l’Aurora, a les
17.30 i a les 19 h. Morc Fants és un
dels artistes de la Catalunya Cen-
tral –amb les companyies Dara i
Teatre de l’Aurora– que partici-
paran en la Fira de Teatre Infantil
i Juvenil, que s’allargarà fins diu-
menge a la capital de l’Anoia.

Fa uns mesos, Fonts explicava
que l’objectiu era estrenar, preci-
sament, a La Mostra, l’aparador
«ideal». I aquest ha estat, remar-
cava ahir mentre muntava el seu
estand a la fira, «el primer èxit».
Adreçat a nens i nenes a partir de
6 anys, Vist-i-Plou és un especta-
cle de cinc esquetxos de creació
pròpia, una feina que volia ex-
plotar en la seva nova carrera pro-
fessional. Amb un fil conductor
que seria «jo mateix i la meva seca
bestiesa»: des d’un duet simfò-
nic, passant per una diva, un an-
droide, moments de màgia i la
piscina... A la direcció hi ha Chris-
tian Atanasiu, que ha sabut, explica
el moianès, «extreure l’essència
dels números». Un luxe, remarca.  

Nerviós i il·lusionat, content

«d’haver assolit el termini que
m’havia fixat en la creació de l’es-
pectacle», Fonts destacava l’«ex-
periència» amb els Mòbil per en-
carar la seva primera aventura en
solitari. Amb el grup bagenc con-
tinuarà actuant fins que els com-
promisos professionals li ho per-
metin: «mentre ho puguem com-
binar, així ho farem».

Inauguració oficial i artística
El conseller de Cultura, Santi Vila,
participarà avui en la inauguració
institucional de La Mostra, a la Sala
de les Encavallades del Museu de
la Pell d’Igualada (19 h), acompa-
nyat del director artístic, Pep Far-
rés; de l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, i del diputat delegat de
Cultura de la Diputació de Barce-

lona, Juanjo Puigcorbé. A 2/4 de 9,
a l’Ateneu, la Big Band Basket Beat
Barcelona obrirà la fira. El certa-
men igualadí oferirà avui una de-
sena de muntatges dels 56 pro-
gramats. Fins diumenge actuaran
55 companyies,  amb 102 ses-
sions. En total, 227 artistes, 800
acreditats i una Llotja (ara, al Mu-
seu de la Pell), amb 33 estands.

SUSANA PAZ | MANRESA

«És el dia de tirar-se a la piscina»
L’actor moianès Marc Fonts debuta en solitari, com a pallasso Morc Fants, i amb l’espectacle

«Vist-i-Plou», una de les estrenes de la Mostra d’Igualada, que avui s’inaugura amb «Basket Beat»


AVUI ALS ESCENARIS 

EL DOCUMENTAL DEL MES

Paral·lel 40 i Cineclub presen-
ten avui el nou Documental del
mes, Joana Biarnés, una entre
tots, una producció catalana  que
guanyà el Premi Ciutat de Reus
Memorimage 2015. 

El documental és un gènere
amb una infinitat de registres; un
d’ells rau en la seva capacitat
per vindicar personalitats que
han restat relegades injustament
a l’oblit per tot un seguit de cir-
cumstàncies. El treball d’Òscar
Moreno i Jordi Rovira pertany de-
cididament a aquest apartat i
recupera un nom pràcticament
desconegut per les noves gene-
racions. Joana Biarnés va néixer
a Terrassa el 1935 i esdevingué la
primera fotoperiodista de Cata-
lunya i de l’Estat espanyol; una
pionera que va haver d’afrontar
nombroses adversitats en un
món dominat pels esquemes
més sexistes i retrògrads. Treba-
llà primerament en el camp es-
portiu, tota una revolució a la
seva època, i després va immor-
talitzar episodis històrics tan dis-
pars com la riuada tràgica del Va-
llès del 1962 i l’arribada dels The
Beatles el 1965 a Barcelona. Fou
la fotògrafa oficial del cantant
Raphael i es relacionà amb ico-
nes com Xavier Cugat, El Cor-
dobés i Salvador Dalí, entre altres.
Desencisada pels nous camins
empresos pel sector professional
on havia lluitat aferrissadament
en els anys foscos del franquisme,
va abandonar la professió el 1985
i es va instal·lar a Eivissa.

Moreno (guionista de moltes
obres emeses en el programa
televisiu de TV3 Sense ficció) i Ro-
vira (periodista especialitzat en
reportatges compromesos) no
només ens apropen oportuna-
ment  a  una trajectòria eclipsa-
da en els darrers trenta anys,
sinó que també recuperen una
pàgina de la nostra memòria
històrica. El resultat final com-
pleix amb escreix el seu objectiu:
divulgar amb rigor una figura
cultural del nostre país  i perfilar
el context (enrarit) on  va desen-
volupar la seva carrera. El docu-
mental s’ha convertit, una vega-
da més, en una font de coneixe-
ment i de reivindicació.

JORDI BORDAS | MANRESA

Per descobrir
una pionera
de la fotografia

El cantautor de Sant Pere de Riude-
bitlles, Cesk Freixas, que va actuar pràc-
ticament cada mes durant una tempo-
rada al Voilà!, porta avui amb el poeta
Roc Casagran Cançons i poesia.

REDACCIÓ | MANRESA

Freixas i Casagran
es troben al Voilà!
EL CONCERT

ARTISTES: Cesk Freixas i Roc Casagran
 LLOC: Voilà! (Cós, 74). Manresa. 
 HORA: 22 h  PREU: 5 euros.

IMATGE PROMOCIONAL

El Club de la Cançó tanca la
seva primera temporada al Kur-
saal amb Núria Cols, que presenta
Boleros, acompanyada del reco-
negut guitarrista Jordi Farrés.

REDACCIÓ | MANRESA

Els «Boleros»
de Núria Cols
EL CONCERT

ARTISTES: Núria Cols i Jordi Farrés
 LLOC: Sala Petita del Kursaal
 HORA: 21 h  PREU:12 a 15 euros.

El músic avinyonenc Santi Ca-
reta presentarà avui, amb una
petita actuació a la llibreria man-
resana, el seu disc de debut en
solitari, Els ocells i l’stereo.

REDACCIÓ | MANRESA

Santi Careta
a la Papasseit
EL CONCERT

ARTISTA: Santi Careta.  LLOC:

Llibreria Papasseit (plaça Gispert,
2). Manresa.  HORA: 20 h  GRATUÏT

Marc Fonts va néixer a Moià el 1966; ara, torna a recomençar

IMATGE PROMOCIONAL

DARA
«iMe»

En una societat on la gent no-
més es comunica a través de

les xarxes socials, una caiguda dels
servidors els forçarà a aixecar la mi-
rada. Una comèdia escrita i dirigida
pel surienc Roc Esquius. Es veurà
diumenge a L’Escorxador (11.45 h).
Inclosa en la programació juvenil,
que ara s’amplia fins als 18 anys.

TEATRE DE L’AURORA
«El Comte Arnau»

Tres trobadors de llegendes
que recorren el país descobrint

antigues històries viatgen al Ripollès
per portar al públic la llegenda del
Comte Arnau. El primer espectacle
de la companyia igualadina Teatre
de l’Aurora, estrenat a la Mediterrà-
nia. Es veurà divendres al Teatre Cer-
cle Mercantil (15.30 i 19 h). 





A MÉS A MÉS

LA PEL·LÍCULA

TÍTOL: «Joana Biarnés, una entre
tots».  DIRECCIÓ I GUIÓ: Òscar Moreno
i Jordi Rovira.  LLOC: Plana de l’Om
 HORA: 20 h  PREU: gratuït


