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Òscar Rodríguez porta, per se-
gon any, el timó de la Mostra de
Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada.
Enguany, aquesta immensa fira i
trobada entre programadors, com-
panyies i públic s’avança dos me-
sos per ampliar el marge de con-
tractació de cara a la pròxima tem-
porada. Òscar Rodríguez ha estat
un dels membres fundadors de la
companyia Ínfima la Puça, on ha
desenvolupat durant  anys una
bona part de la seva trajectòria pro-
fessional. De la seva experiència
com a gestor, destaquen les feines
desenvolupades com a codirector
artístic al Festival Internacional
de Pallassos de Cornellà, als espais
Pallassòdrom i a la vela infantil de
la Fira de Teatre al Carrer de Tàr-
rega.

Com és aquesta Mostra que
arriba als vint anys?

Com no pot ser d’altra manera

és una Mostra amb un nivell molt
elevat i companyies amb prestigi
i bona premsa. De les  pro-
postes que vam tenir l’any passat
n’hem escollit , són obres molt
acurades, de gran qualitat.

Què en destacaria?
Bé, posats a triar, l’espectacle

que portarà Egos Teatre, els crea-
dors de Ruddigore, que ens sor-
prendran amb una peça per a
nens; i també destacaria l’espec-
tacle inaugural, molt digne i fet per
adolescents. 

L’any passat es va imprimir un
gir cap al mercat de parla catala-
na. Continua aquest any l’orien-
tació cap als espectacles de la
nostra llengua?

L’orientació continua sent

aquesta. Companyies catalanes i
aportacions de València i Mallor-
ca; a més, en vindran dues de
franceses, una de xilena i una d’a-
ragonesa, com a botó de mostra.

Hi havia  candidatures...
ha vist tots aquests espectacles
per destriar-los?

(Riu) Ben bé n’he vist uns ,
o més, entre directes i visionats en
DVD. De fet, aquests darrers dies
encara n’estic veient i reveient.

Quina estructura té la Mostra
d’aquest any?

La presentació és dimecres, a
partir d’aquí es dupliquen les re-
presentacions de cara a diven-
dres i el cap de setmana queda per
al gruix, i més destinat al públic en
general.

Què espera de l’acollida de la
Mostra? Els espais d’exhibició
són els mateixos?

Espero que no plogui com
l’any passat (riu). Sí que hi ha un
gran nombre d’espectacles al car-
rer, que l’any passat es van veure
condicionats per la pluja. Als espais
tancats, en tot cas, aquest any hi
hem doblat la capacitat. La majo-

ria d’accions teatrals seran a Cal
Font, novament.

Igualada té una important tra-
dició de companyies de teatre
per a infants. Se’ls dóna prioritat
perquè estiguin dins el programa
de la Mostra? Quin és el percen-
tatge de produccions locals?

A Igualada hi ha molta bona
producció, i molt bones compa-
nyies. N’hi ha un percentatge alt
entre les escollides, però no perquè
tinguin preferència, sinó perquè
valen. 

Se cenyirà tot únicament al

mercat infantil o es fa un pas en-
davant cap a col·lectius més
adults? Hi ha obres a cavall entre
els dos públics?

Com sempre, l’oferta se centra
en el públic de  a  anys, però
també cal valorar propostes inno-
vadores, menys convencionals: hi
ha per exemple Rosa Gàmiz, que
ve amb una obra per a nens petits;
la novetat d’Egos Teatre que he co-
mentat abans; i Reflexos, una mes-
cla de poesia, cibernètica i ordi-
nadors.

Per tant, el juvenildel títol de la
Mostra està desatès?

No. Hi ha alternats dins la pro-
gramació bons espectacles, però
aquest sector no està tan ben co-
bert com l’infantil, s’està desen-
volupant.

El teatre infantil està més pro-
tegit de la crisi?

No la nota, de moment. Ja ho di-
uen, els temps difícils estimulen la
creació.

Un desig per a la Mostra?
A part que no plogui, que Igua-

lada ompli les sales i els car-
rers.
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Entrevista Òscar Rodríguez
Director artístic de la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil. La seva cara és un rostre habitual en la gestió teatral a Catalunya, ja que Òscar
Rodríguez és un autèntic 4x4 de les diferents trobades i fires d’espectacles d’aquest tipus. És membre fundador i membre de la primera junta directiva
de l’associació de teatre per a tots els públics i ha exercit com a director general del saT Sant Andreu Teatre. Actualment és també membre de la junta
directiva de l’associació d’empresaris de teatre de Catalunya. És la seva segona experiència com a director artístic de la Mostra

«El teatre infantil no nota la crisi; al contrari,
la situació fa que l’enginy encara llueixi més»

En la presentació de la Mostra, Òscar Rodríguez ja va remarcar que se’n manté la genuïnitat; la qualitat del producte creix

LA MOSTRA

L’ENTREVISTA

F.V. | IGUALADA 

L’ACTE

� LLOC: Igualada 
� ACTIVITATS: Durant cinc dies, la ciutat acull
una àmplia oferta teatral per a nens i joves;
pel públic, i també per a programadors. 
� DIES:  de l’1 al 5 d’abril  � ADREÇA: Pl.
de Cal Font � TELÉFON: 938066945

MOSTRA DE TEATRE INFANTIL
«Els espectacles en

espais tancats dupliquen

la capacitat, però la majoria

d’actuacions són al carrer»

«El sector infantil està

molt ben cobert, el juvenil

s’està desenvolupant encara,

falta oferta»

Òscar Balcells, un dels mà-
xims responsables de la tro-

bada, va avançar ja fa uns mesos
del canvi de dates per adaptar-se
millor al calendari professional de
les distintes companyies. Això, just
en un any que la Mostra arriba a
una segona majoria d’edat, el vintè
aniversari, amb un optimisme mo-
derat malgrat la conjuntura econò-
mica. Igualada s’ha fet seva la Mos-
tra al llarg de tots aquests anys,
i no en va la regidora de Cultura,
Maria Enrich, ha recordat que «s’hi
treballa tot l’any». De fet, és una
activitat viva, i que conjumina les
energies de moltes persones al
llarg de l’any. Al voltant de la Mos-
tra han anat naixent i enfortint-se
molts dels grups igualadins de tea-
tre infantil, que gaudeixen ara per
ara d’una salut envejable.

�

Un canvi de dates
per incidir en el curs 


