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CULTURES 

El Zoom, Festival Internacional
de Ficció per a Televisió, afronta la
seva catorzena edició, que se ce-
lebrarà del 22 al 27 de novembre a
Igualada i Barcelona, amb «més
múscul i més aixopluc», segons
van subratllar ahir els seus orga-
nitzadors. De fet, el certamen aug-
menta el 10 % el pressupost i arri-
ba a la xifra dels 90.000 euros, i in-
crementa també un dia la seva du-
rada en passar dels cinc als sis dies.
El públic podrà veure el 40 % més
de projeccions -de 35 l’any passat
a la cinquantena enguany. En to-
tal, la Secció Oficial inclourà una
desena de films europeus i la
pel·lícula Cervantes contra Lope
(2015), de Manuel Huerga, serà
l’encarregada d'inaugurar el festi-
val el dimarts 22 de novembre, a
l’Ateneu, amb la presència de l’e-
quip. La gala de cloenda i el lliu-
rament de premis del Zoom serà
dissabte 26  (21.30 h) i la presen-
tarà l’actriu Llum Barrera. Prèvia-
ment (18 h) es projectarà un ca-
pítol inèdit de la sèrie Merlí, amb
els protagonistes de la sèrie i de l’e-
quip. 

Altres novetats d’enguany són la
inclusió de tres noves seccions
(Zoom Sèries, Zoom Formats i
Zoom Trendy) i l’extensió del fes-
tival a més ciutats de la comarca.
Les noves seccions inclouran, se-
gons va explicar la directora ex-
ecutiva del festival, Anna Cervera,
nous formats televisius de no-fic-
ció com són els reportatges pe-
riodístics, els documentals, pro-
grames de divulgació i entreteni-
ment. Entre d’altres, el públic po-
drà veure la projecció del primer
capítol de Trapped, un thriller
produït a Islàndia el 2015 i dirigit

per Baltasar Kormákur (a Zoom
Sèries); s’estrenarà a l’estat el do-
cumental Forces of Nature: Human
Towers (a Zoom Formats); i es
veurà un capítol d’El Ministerio del
Tiempo, la sèrie de TVE feta en re-
alitat virtual (a Zoom Trendy).

La de Manuel Huerga serà una
de les deu pel·lícules que compe-
tiran a la Secció Oficial del festival.
Ho farà amb Ebre, del bressol a la
batalla (Espanya, 2016); 22 Ánge-
les  (Espanya, 2016); Agnes (Ale-
manya, 2016); Birthday (Regne

Unit, 2015); Félvilág (Hongria,
2015); Freistatt (Alemanya, 2015);
Groenland (Holanda, 2015); Hope
(Holanda, 2015); i Lampedusa,
dall’orizzonte in poi (Itàlia, 2015). 

La programació infantil conti-
nuarà tenint un pes específic dins
del festival amb la secció Zoom
Kids, que enguany projecta el film
d'animació Al sostre del món, de
Rémi Chayé. Durant els dies del
festival, el Zoom ha organitzat
sessions matinals per a les escoles
d'Igualada. El certamen també
inclourà el Zoom Jove, la secció
que aplega les websèries i curt-
metratges i on, entre d'altres, es po-
drà veure Alike, de Daniel Martínez
i Rafa Cano; Y Mañana Navidad,
d'Hèctor Rull; i Infesto, de Marina
López. 

Per tercer any consecutiu el
Zoom aterrarà a Barcelona per
mitjà de la revista on-line Seriali-
zados, que presentarà el tercer
Showcase de pilots de ficció. Serà
el divendres 25 de novembre a la
Fàbrica Moritz i a la Blanquerna.
Com ja va explicar aquest diari, el
Zoom reconeixerà amb els Premis
d’Honor les trajectòries de l’actriu
Mònica Randall i de l’espai infan-
til de TV3 Club Super3; i el Premi
Augura Sita Murt, dedicat a les jo-
ves promeses de l’ofici, s’entrega-
rà a l’actriu Júlia Molins (Cites).

El certamen té nous patroci-
nadors com la Diputació de Bar-
celona, que ha signat un conveni
de tres anys amb el festival per fer
una aportació anual de 30.000 eu-
ros fins al 2018. El festival també ha
signat un nou conveni amb Mo-
vistar+. El regidor de Cultura, Pere
Camps, va destacar el «compro-
mís» del consistori amb el festival,
i la presidenta d’Ateneu Iguala-
dí –seu del certamen-, Mireia Cla-
ret, va subratllar la dimensió que
ha agafat el Zoom i va avançar que
en la propera edició el festival ja
tindrà la nova sala de cinema, que
s’obrirà a final d’any.
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El Zoom d’Igualada incrementa el 10 %
el pressupost i el 40 % les projeccions
El festival s’inaugura amb «Cervantes contra Lope» i es clou amb un episodi inèdit de «Merlí»

Els creadors de l’Anoia
els joves creadors de la comar-
ca  que han estat seleccionats

al Zoom a Zoom Km 0 són ariadna
monleón, que presentarà el curt aba-
tido, i els estudiants de l’escola muni-
cipal d’art, disseny i artesania d’i-
gualada Gaspar Camps, que presen-
taran els microcurts Terrified, efec-
tos con defectos, vermouth i Cecilia.



LA CLAU

La Mostra d’Igualada, la fira de
teatre infantil i juvenil, que se ce-
lebrarà del 30 de març al 2 d’abril
del 2017, tindrà entre els especta-
cles destacats el nou treball dels
bagencs Teatre Mòbil  –ara ja duet
amb Atilà Puig i Jordi Girabal–, Cös-
mix, que van preestrenar a Ca-
brianes el juliol; i Universari, del
clown manresà Marcel Gros, que
tornarà a La Mostra per celebrar els
25 anys de pallasso en solitari
amb un espectacle que va estrenar
el febrer passat a Manresa.

La Mostra va donar a conèixer
ahir la imatge gràfica de la 28a edi-
ció (el cartell d'enguany és obra de
l’artista igualadina Arian More-
ra), coincidint amb l’inici d’acre-
ditacions de professionals (fins al
15 de gener) i va fer un avança-
ment de la programació. El direc-
tor del certamen, Pep Farrés, va ex-
plicar que s’hi podran veure una
cinquantena de muntatges, més de
la meitat dels quals seran de com-
panyies catalanes,  amb un cen-
tenar de representacions. Els mun-
tatges han estat seleccionats entre
665 propostes, una xifra que ha do-
blat les inscripcions de company-
ies en els últims dos anys i que ra-
tifica el paper estratègic de la fira
com a plataforma de venda d’es-
pectacles. Entre els muntatges ca-
talans destaca Bianco, la primera

creació de Teatre LaBú i una de les
estrenes de La Mostra; Renald o El
llibre de les bèsties, de Teatre Obli-
gatori i Teatre Lliure; l’espectacle de
dansa, teatre i circ Amigoo, de
Mumusic Circus; el pallasso Toti
Toronel, que posarà en valor els
petits teatrets de fira; i el muntat-
ge de circ i dansa El buit, d’Es-
tampades i Impàs. Pel que fa als es-
pectacles provinents de l’estat (el
25 % de la programació) s’hi po-
dran veure peces com Des-habitat,
de la companyia granadina Vaivén
Circo, i d’àmbit internacional hi

haurà companyies com Collectif
Terron (França) o la Cia. PakiPaya
(Bèlgica).

Segons Farrés, enguany es man-
tindran els quatre itineraris artís-
tics que es van posar en marxa
l’any passat: Per als petits (de 3 a 6
anys), Per als no tan petits (de 6 a
12 anys), La Mostra Jove (de 12 a 18
anys) i Per a tothom (per a tots els
públics). El director artístic del
festival va subratllar que el certa-
men manté l’aposta pel públic
jove, engegada l’any passat, amb la
concentració de tots els espectacles
dirigits a aquesta franja d’edat al re-
cinte de l'Escorxador. Segons Far-
rés, tots els espectacles que es van
programar en la darrera edició de
La Mostra dirigida a aquesta fran-
ja d’edat van tenir un important
èxit de públic.
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El duet bagenc portarà a
la fira d’Igualada «Cösmix» i
el clown manresà
l’espectacle «Universari»



Teatre Mòbil i Marcel Gros seran a La Mostra

Una «Monstra» d’Arian Morera
la imatge la protagonitza una
«monstra» que viu intensa-

ment els espectacles i que signa la
igualadina arian morera. Hi ha un
segon cartell per a la mostra Jove.



LA IMATGE

imaTGe promoCional

dirigida per manuel Huerga i amb guió de maria Jaén, Cervantes contra
lope (2015) és una Tv movie que retrata l’enfrontament que van viure a
començament del xvii dos dels escriptors més  famosos de la història de la
literatura europea, Cervantes i lope de vega. el tema es tracta com un
suposat documental. la interpreten emilio Gutiérrez Caba i José Coronado.



«Cervantes contra Lope» a l’estrena del festival

El festival se celebrarà del 22
al 27 de novembre i la gala de
cloenda la presentarà l’actriu
Llum Barrera, dissabte 26

La 28a fira de teatre infantil i
juvenil se celebrarà a la
capital de l’Anoia del 30 de
març al 2 d’abril

Breus

La biblioteca Maria Malla de
Castellbell i el Vilar acollirà el 25 de
novembre, a les 7 de la tarda, la
presentació del llibre Les torres
del cel de Coia Valls (Reus, 1960),
una obra que novel·la la fundació
del monestir de Montserrat el se-
gle XI, un encàrrec de l’abat Oliba
a uns monjos quan la cristiandat
empenyia el rival musulmà cap al
sud. Després de guanyar el premi
Nèstor Luján de novel·la històrica
amb La princesa de jade (2010) i
d'endur-se diversos guardons de
votació popular amb El mercader
(2012), l’autora ha girat el focus cap
a la Catalunya Central.
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Coia Valls presenta llibre
a Castellbell i el Vilar

LLETRES

Per motius personals de la con-
ferenciant, s’ha suspès la xerrada
de Begoña Román, «Felicitat, au-
tonomia i reconeixement: ètiques
i polítiques del tenir cura», que es-
tava programada per a aquest di-
jous, 17 de novembre, a la sala d’ac-
tes del Casino en el marc del cicle
Pessics de Saviesa. Està previst
que la conferència es dugui a ter-
me més endavant i properament
s’informarà sobre la data definiti-
va. Román és professora a la fa-
cultat de Filosofia de la UB.
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Suspesa la xerrada de
Begoña Román, a Pessics

FILOSOFIA

arxiu/salvador redó


