
El públic infantil i familiar po-
drà tornar a gaudir del teatre
aquest proper diumenge, 14 de
desembre, de la mà de Xarxa. La
programació del desè aniversari
del grup vilanoví porta a Vilano-
va del Camí l’espectacle «Pinotxo
Bric a Brac», de la companyia

Zum zum. 
Dos comediants (Begonya Fer-

rer i Ramon Molins) es mouen
entremig d’estris i capses apilades
desordenadament i quan agafen
els objectes, aquests esdevenen
màgicament vius i es convertei-
xen en una casa, les orelles d’un
ase, un monstre marí o el nas d’en

Pinotxo, que creix quan diu men-
tides… A través de la narració i
de la manipulació dels objectes,
recrearan els paisatges de cada
història i convidaran el públic a
endinsar-se en una atmosfera mà-
gica. L’espectacle es farà diumen-
ge, a Can Papasseit, a 2/4 d’1 del
migdia.

La biblioteca vilanovina
obre els actes nadalencs

«Un Nadal diferent», de John
Grisham, serà l’obra protagonista
del club de lectura de divendres
que ve a la biblioteca de Vilanova
del Camí. El club de lectura tin-
drà, com és habitual, dues ses-
sions, una a 2/4 de 4 de la tarda i
l’altra a 2/4 de 8 del vespre i seran
moderades per la filòloga i dina-
mitzadora de la lectura Montser-
rat Farrés.

La biblioteca de Vilanova tam-
bé acull des de dimarts, dia 9 de
desembre, una exposició de caire
nadalenc. Llibres, música i pel·lí-
cules amb temàtica nadalenca
que podreu demanar en préstec.
La mostra es podrà consultar fins
al proper 5 de gener. Igualment,
fins al proper 15 de desembre es
pot visitar l’exposició dels dibui-
xos que van participar al concurs
de Postals de Nadal convocat per
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament
vilanoví.
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Xarxa-Vilanova porta diumenge «Pinotxo
Bric a Brac», el darrer espectacle del 2008
REDACCIÓ/Vilanova del Camí

La vintena edició de La Mostra
– Fira de Teatre Infantil i Juvenil
ha rebut la sol·licitud per partici-
par de més de dos centenars de
companyies procedents d’arreu
de les terres de parla catalana,
l’Estat i l’estranger, algunes de les
quals hi han presentat més d’una
proposta.

Concretament, per a aquesta
edició, que significa un aniversari
tan sonat, s’han presentat 240 es-
pectacles de gèneres molt diver-
sos. Aquesta xifra suposa un aug-
ment de participació en compara-
ció amb la darrera edició, en què
van inscriure’s 219 muntatges. Ac-
tualment, la direcció artística del
certamen, encapçalada per Òscar
Rodríguez, està seleccionant els
grups que participaran a La Mos-
tra 2009 i que s’anunciaran a final
de gener. El nombre d’aquesta
edició s’estabilitzarà sobre la cin-
quantena de grups, ja que l’orga-
nització vol assegurar espais per a
tota l’oferta. La Fira de Teatre In-
fantil i Juvenil és el mercat d’arts
escèniques de les terres de parla
catalana especialitzat en teatre
infantil i juvenil. La Mostra està
concebuda com un aparador de
les produccions catalanes de tea-
tre infantil i juvenil més interes-

sants i està adreçada a programa-
dors i a públic en general. 

La fira es portarà a terme entre
els dies 1 i 5 d’abril del 2009 i cele-
brarà el seu 20è aniversari. Les
dates de La Mostra han variat no-
tablement respecte a altres anys
per tal d’adequar-se millor a les
preferències i a la disponibilitat
dels programadors  i de les com-

panyies. La Mostra està organit-
zada per l’Institut Català d’Indús-
tries Culturals de la Generalitat
de Catalunya i per l’Ajuntament
d’Igualada. Disposa del suport de
la Diputació de Barcelona, la
Fundació Xarxa, l’Associació Ria-
lles i l’Associació Professional de
Teatre per a Tots els Públics
(TTP). 

La Mostra rep 240 sol·licituds
de grups teatrals per al 2009
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La Mostra aplega espectacles de diversos àmbits teatrals

El fotògraf igualadí Josep Bou,
veí des de fa temps del municipi
de Passanant, va obrir la seva ex-
posició «Elements», que tindrà
oberta fins al proper dia 25 de
gener.

Bou va fer referència que
aquesta mostra era més una re-
flexió sobre el medi ambient i el
canvi climàtic que no una expo-
sició fotogràfica en format clàs-
sic. A més de 14 peces fotogràfi-
ques de gran format, també s’hi
pot trobar tres peces en format
de DVD, així com elements trets
directament de la natura. A l’en-
trada de l’exposició una gran ca-
tifa d’avellanes dóna la benvin-

guda; dins de vitrines, els ulls to-
paran amb un estoig ple de sorra
i ampolles d’aigua de pur luxe.  

L’artista comenta que el fet de
posar dins de vitrines aquests
elements és «perque són verda-
deres joies, ja que representen
allò més primari, l’essència de la
vida». A la vegada, és una refle-
xió sobre què fem cada un de
nosaltres per tenir cura del nos-
tre territori. Bou afirma que
l’exposició té un doble vessant:
la part plàstica i la que ens trans-
porta a pensaments reflexius.
L’exposició està plena de codis
de narrativa fotogràfica: histò-
ries explicades de maneres dife-
rents i allunyades d’estereotips. 

El fotògraf igualadí Josep
Bou elabora a «Elements»
una reflexió sobre el medi
J. BOU

Nova exposició de Josep Bou, un artesà de la fotografia
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Oriol Junqueras, professor de
la Universitat Autònoma de
Barcelona, divulgador i sobra-
dament conegut per la seva fa-
ceta televisiva i radiofònica, és
el convidat en l’acte d’avui de
Paranoia Accions, a les 8 del ves-
pre, a la Sala de Socis de l’Ate-
neu Igualadí.

El convidat presentarà «Camí
a Sicília», la narració, abreujada i
sintetitzada, de la història de
Catalunya en els darrers anys
del segle XIII. És l’època en
què, després de les conquestes
de les illes Balears i València, hi

ha la necessitat de continuar
l’expansió. Oriol Junqueras du a
terme un treball de divulgació
(portant-la a l’extrem de no in-
dicar cap referència bibliogràfi-
ca) que pràcticament es pot lle-
gir com si es tractés d’una no-
vel·la i no pas d’un llibre d’histò-
ria. El llibre tracta d’oferir una
visió de síntesi, per tal de fer-lo
més fàcilment digerible. També
es fa una introducció a la situa-
ció europea des del segle XI;
una anàlisi de l’impacte del nai-
xement de la burgesia i la cerca,
per part de Catalunya, de nous
territoris d’expansió. 

Oriol Junqueras presenta
«Camí a Sicília», una obra
sobre l’expansió catalana
ARXIU/J. CUMPLIDO

Oriol Junqueras, un historiador competent i mediàtic
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