
El flautista fa sonar l’ins-
trument i s’activa una cer-
cavila d’acròbates, mags,
clowns, ballarines i cap-
grossos. Aquest és el tret
de sortida de la dinovena
mostra, la primera que di-
rigeix Òscar Rodríguez.
Només ha tingut quatre
mesos per programar un
cartell amb 57 companyi-
es. La Mostra d’Igualada,
fira de teatre infantil i ju-
venil, tindrà un centenar
de funcions, la majoria
concentrades el dissabte i
el diumenge. Augmenta el
nombre de funcions totals
i, per contrapartida, dismi-
nueix el nombre de com-
panyies (vuit menys que
l’any passat). L’interès
d’Òscar Rodríguez és po-
der mostrar el ventall més
gran possible de discipli-
nes artístiques per a públic
familiar. Hi haurà més ac-
tivitat al carrer amb espec-
tacles itinerants o d’altres
que s’instal·len en places.
També hi haurà tallers pel
cap de setmana.

Tot i que la mostra
compti dinou edicions, no-
més en fa tres del nou for-
mat. Si inicialment l’acti-
vitat l’organitzava la Fun-
dació Xarxa, des del 2006
l’Institut Català de les In-
dústries Culturals (ICIC)
lidera la fira, en què també
s’ha donat cabuda al Mo-
viment Rialles (són les
dues empreses principals
de distribució de teatre fa-
miliar) i a l’Associació de
Teatre per a Tots els Pú-
blics (TTP).

El criteri de selecció és
semblant al que van apli-
car Joan Segalés i Joan Fa-
neca, els codirectors artís-
tics de les dues darreres
edicions: qualitat i que si-
gui útil per als circuits de
teatre familiar actuals.

Topa amb Trapezi
El director lamenta la co-
incidència de calendari
amb el festival de circ Tra-
pezi, que se celebra a
Reus. Les dates ja estaven
triades quan va rebre l’en-
càrrec de fer el cartell, el
gener passat. Tot i que s’ha
aconseguit coordinar l’a-
genda dels artistes selec-
cionats perquè poguessin
ser a les dues cites, el di-
rector ja garanteix que no
hi tornarà a haver més co-
incidències desafortuna-

des que resten públic i pro-
gramadors.

Rodríguez, que també
dirigeix el Sant Andreu
Teatre (un teatre que vol
ser bandera del teatre fa-
miliar a Barcelona), cele-
bra que a Catalunya hi ha-
gi molta producció, però el
percentatge de qualitat no

és tan elevat com el de pro-
duccions. Pel director, es
nota el pragmatisme dels
grups que no arrisquen
prou en espectacles, se ce-
nyeixen al que ofereix la
llei de mercat. La Mostra
manté l’interès per copro-
duir i buscar complicitat
amb altres teatres i festi-

vals, tot i que no ho desen-
volupa encara. La Mostra
renuncia a l’abast estatal.
El director de l’ICIC, An-
toni Lladó, defensa aques-
ta posició perquè permetrà
reforçar el circuit que doni
una «massa crítica míni-
ma» que permeti, poste-
riorment, tenir capacitat

d’atracció d’altres progra-
madors. Lladó també ad-
voca pel nou model perquè
considera el teatre familiar
un evident «element de co-

hesió social», imprescin-
dible davant l’increment
de la immigració d’altres
països en els últims cinc
anys.

Igualada estrena una vela amb estands en la dinovena mostra de teatre per a tots els públics

La llotja catalana de teatre familiar

JORDI BORDES / Barcelona

Cobos Mika debuta com a companyia de dansa per a públic familiar amb Scrakeja’t./ EL PUNT

Les estrenes:
� Cia. La Planeta:

No ploris, ximplet
� Teatre Nu:

Somnis d’Alícia
� Festuc Teatre: Moon

Space- Llunàtics
� Cia. del Gobern:

Lloberas & Lloberes
� Marcel Gros: Inventari
� Mag Edgard: 

Déjà vu
� Vatua l’olla:

Pugeu al veler
� Cia. Anna Roca:

Contencinc
� Dreams Teatre:

La caputxeta vermella
� Pa Sucat: 

Atlètic Panxing
� Teatre i literatura:

Poesia d’alçada
� Xip Xap:

El conte de la lletera
� Roger Canals i cia:

Dia’nswing
� Circ de les

Musaranyes: 
Es busca home o
dona bala

� Cia. Bufanúvols:
Annuria

● La Mostra d’Igualada tindrà una vela de
600 m² a Can Font. Hi cabran 32 exposi-
tors i substitueix l’espai més reduït que
s’hi dedicava fins ara. La llotja es resitua.

Si en els dos anys anteriors la fira s’adre-
çava als programadors estatals, ara es vol
potenciar l’àmbit dels territoris de parla
catalana. El nou director, Òscar Rodrí-
guez, ha dissenyat un cartell que continua

Les emergents:
� Cobos Mika company:

Scrakeja’t
Primer espectacle de
dansa familiar

� Divinas: Tapgea
primer espectacle

� Vola qui vol: Nmor
Companyia de nova
creació

� Abozzi: Cortada.
Gracias por venir.
Companyia de nova
creació

� Taaat: Mal de closca.
Companyia de nova
creació

Els espectacles premiats:
� L’home dibuixat:

Pedra-Pedra
� Marie de Jogh: ¿Por

qué lloras, Marie?

Internacionals:
� La Santa Rodilla

(Perú): Manologías
� Teatro Necessario

(Itàlia):
Clown in libertà

� Cie. Tro-Héol
(França):
La mano / Moscas

retallant el nombre de companyies i do-
nant més espai a les estrenes i a les dobles
funcions. A hores d’ara, ja hi ha acreditats
més de tres-cents programadors, una xifra
superior a la de l’any passat. La Mostra

(que coincideix per dates amb la fira Tra-
pezi) es fa del 14 al 18 de maig. Hi estrena-
ran espectacle els gironins La Planeta (Gi-
rona), Anna Roca (Olot) i CobosMika
Company (Palamós).

UNA TRIA
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Internet des de l‘espai

www.skyDSL.es

Internet ràpid a tota la Península 

¿Viu en una zona rural i encara no disposa de Inter-

net ràpid? Amb skyDSL podrà connectar-se en qual-

sevol lloc a Internet de banda ampla via satèl•lit.

¡Encarregui ja el seu skyDSL i 

començarà per fi  a navegar!

Dades de contacte:

� 902 013 643   

� Cobertura a tota la Península

� Sense esperar: en una setmana 
 disposarà de la connexió

� Sense inversions en infraestructura

� Ample de banda de descàrrega de
 dades de fi ns a 24 Mb

� Senzill d’instal•lar

Dl-Dv 9:00-19:00 hores

126134-912641B


