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CULTURES

Titelles que van captivar i bones
sensacions. La Mostra d’Igualada,
la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de
Catalunya, va donar ahir al vespre
el tret de sortida de la 23a edició
amb el 25% dels espectacles amb
entrades exhaurides. La inaugu-
ració artística va anar a càrrec de
la companyia Les Trois Clés, que
va fascinar el públic del Teatre de
l’Ateneu Igualadí amb una original
proposta de titelles.

Els francesos van presentar a la
capital de l’Anoia La Gigantea, un
espectacle basat en el repartiment
de l’aigua i els nens soldats. Un ela-
borat i reivindicatiu muntatge amb
poesia i música que narrava la
història d’en Makou, un jove que
mentre va a la recerca d’aigua per
poder sobreviure és segrestat per
un tirà. El de Les Trois Clés, un dels
plats forts que va servir per aixecar

el teló de La Mostra, va congregar
uns tres-cents espectadors. Abans
de les titelles, però, van tenir lloc les
dues primeres representacions
del centenar que inclourà el cer-
tamen, també amb bona rebuda:
l’obra de teatre Holmes & Wat-
son, de la companyia del País Va-
lencià Anem anant; i, en un altre
espai, L’Ogret, dels barcelonins
Factoria Escènica Internacional.

La inauguració institucional a
l’Ateneu  va incloure un breu torn
de parlaments a càrrec dels orga-
nitzadors. «Crec que hem sabut re-
collir l’herència del passat per
professionalitzar la gestió i mirar
cap al futur», va afirmar  Òscar Bal-
cells, el gerent de la fira, a més de
reconèixer la tasca dels voluntaris
i convidar els igualadins a «parti-
cipar i fer-nos nostra La Mostra». 

Per la seva banda, Fèlix Riera, di-
rector de l’Institut Català d’Em-

preses Culturals de la Generalitat,
va destacar que «Igualada ha de fer
un pas endavant en el sector de les
arts escèniques infantils i juve-
nils». Finalment, el batlle d’Igua-
lada, Marc Castells, va agrair «l’es-
forç de la Generalitat, dels mece-
nes i voluntaris per fer d’Igualada
la capital del teatre infantil i juve-
nil dels Països Catalans».

Els tres organitzadors, acom-
panyats del director artístic de la

fira, Òscar   Rodríguez, i diferents
regidors del consistori, van fer
també una visita institucional a La
Llotja, un gran envelat dedicat als
professionals del sector, mig miler
en total, que ahir tot just escalfava
motors de cara a l’intens cap de
setmana que comença avui.

El menú d’avui
Malgrat una reducció del pressu-
post i una crisi econòmica que
també nota el teatre per a tots els
públics, les sensacions dels orga-
nitzadors ahir eren molt bones i la
gran preocupació és que el sol
acompanyi. Avui es podrà veure La
Lola balla, un espectacle de dan-
sa dels igualadins La Mandarina;
La guerra d’A. Soler, de Micro-
cosmos Teatre; Límits amb la Cia.
mallorquina L’Aviador; o bé unes
altres titelles franceses, El mirall de
les formigues de Pupella-Nogués.
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La Mostra arrenca amb el 25% dels
espectacles amb entrades exhaurides

La companyia francesa Le Trois Clés va signar, ahir, una reivindicativa inauguració amb titelles

J.G.

EL PRIMER DIA de La Mostra es va cloure ahir amb èxit i bon temps La
Gigantea de Les Trois Clés, l’estrena oficial Les primeres cues, a l’espectacle
inaugural a l’Ateneu Fèlix Riera va visitar La Llotja de professionals3
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L’obertura institucional va 
ser a càrrec de Fèlix Riera,
director de l’Institut Català
d’Empreses Culturals

Avui, divendres, hi haurà 
una segona obra de titelles
francesos a càrrec de la
companyia Pupella-Nogués

La Fiscalia de Catalunya inves-
tiga el secretari general del de-
partament de Cultura, Xavier Solà,
per les presumptes irregularitats en
els projectes que va facturar a l’As-
sociació Catalana de Municipis
quan dirigia els serveis jurídics
de l’entitat: 193.000 euros per a un
catàleg de masies i 50.000 per la
gestió d’uns pisos de protecció
oficial. La Fiscalia Anticorrupció ha
assumit en una mateixa investi-
gació les diligències obertes a Solà
i a l’excoordinador general de la Di-
putació de Barcelona, Xavier Ma-
tas, que també hauria facturat ga-
irebé un milió d’euros a l’ACM
quan la presidia. 

Tot i la investigació, el portaveu
del Govern, Francesc Homs, va
avalar ahir que Solà segueixi en el
seu càrrec argumentant que la
fiscalia encara no ha arribat a cap
conclusió sobre l’actuació del se-
cretari general de Cultura. Per la
seva banda, Solà es va mostrar
«tranquil i encantat» que l’inves-
tigui la Fiscalia. I va afirmar que
«sempre he defensat que no hi ha
cap il·legalitat. El més interessat en
la investigació sóc jo mateix».
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La Fiscalia
investiga Xavier
Solà, el número
dos de Cultura,
per factures 

La novel·lista Carme Riera es
va convertir ahir, als 64 anys, en la
sisena dona acadèmica de la Llen-
gua, després de ser escollida en la
tercera ronda de votacions per
ocupar la butaca «n», vacant des de
la mort de Valentín García Yebra el
desembre de 2010. L’elecció de
Riera, que competia amb la poe-
ta malaguenya María Victoria
Atencia, reforçarà l’escassa pre-
sència de dones a la Reial Acadè-
mia de la Llengua. La nova aca-
dèmica és una estudiosa de la li-
teratura espanyola, especialment
sobre la poesia del Segle d’Or. 
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Carme Riera
esdevé la sisena
dona acadèmica
de la Llengua

GRATUÏT INSTAL·LAT AL COSTAT
PAVELLÓ NOU CONGOST
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HORARIS: Dijous, divendres i dilluns 7 TARDA
Dissabte i diumenge 5 i 7.30 TARDAwww.grancircowonderland.com

Oferta subscriptors: Si veniu a les nostres oficines, obtindreu una entrada gratuïta (Promoció limitada)


