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TEMA DEL DIA

TEATRE I FAMÍLIA A IGUALADA El teatre familiar resisteix. Uns 400 programadors s’han apropat aquest cap de setmana a La Mostra
d’Igualada, una xifra bastant similar a la de l’any l’anterior. Els responsables del certamen asseguren que l’alta presència d’agents del sector i
l’important nombre de públic en els espectacles són la prova que aquestes propostes teatrals aconsegueixen omplir les butaques
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Les sales de teatre que progra-
men teatre familiar no pateixen
tant el símptoma de les butaques
buides. A La Mostra, que conver-
teix Igualada en la capital del gè-
nere, s’hi han apropat 400 progra-
madors aquest cap de setmana,
una xifra lleugerament inferior a la
de l’any passat, quan hi van parti-
cipar una cinquantena més. Els
responsables del certamen inter-
preten que és una dada bastant si-
milar a la de l’edició anterior i
que reflecteix que es manté bona
part de la programació de teatre in-
fantil arreu del país. L’alta afluèn-
cia de famílies als carrers de la ciu-
tat, on s’oferien espectacles gratu-
ïts, i als espais tancats certificaven
l’interès creixent que aixequen
aquestes representacions. 

La Mostra d’Igualada és un apa-
rador en el qual les companyies
ofereixen als programadors teatrals
els seus espectacles. L’objectiu:
fer una proposta atractiva per
aconseguir actuacions la propera
temporada. És el lloc ideal per
prendre la temperatura del sector.
El gerent de La Mostra, Òscar Bal-
cells, comenta que «el ritme d’o-
cupació a l’hora  de programar tea-
tre infantil encara es manté alt
perquè té un perfil de públic molt
concret». Es tracta de famílies que
van  amb els fills per veure un es-
pectacle. Afegeix que les compa-
nyies han madurat i saben que els
adults acompanyen els nens. Han
de pensar també en els pares. «Hi
ha d’haver diversos nivells de lec-
tura. Amb Marcel Gros podíem
sentir el riure dels pares, i no no-
més el dels nens. Són funcions que
tenen aquest component social,
que és el de gaudir en família i
compartir la diversió». 

Alguns programadors també
comenten que en temps de crisi
aquests espectacles aguanten a
la programació perquè són més as-
sequibles. Tot i això, Balcells indi-
ca que la qualitat de les represen-
tacions que es podien veure a La
Mostra  «és alta» i que reflecteix
que les companyies «fan propos-
tes molt interessants». En aquest
sentit, afirmava que per al director
artístic ha estat complicat escollir
els 48 espectacles que es poden
veure aquest cap de setmana d’en-
tre les prop de 300 que s’hi havien
presentat. 

Avui es farà un balanç amb xi-
fres de com ha anat l’edició d’en-
guany, però els carrers i les places
de la ciutat on es van programar es-

pectacles a l’aire lliure es van om-
plir de persones d’arreu de la Ca-
talunya Central i d’altres punts
del país. Als espais tancats on
també es feien representacions
també es va aconseguir una bona
afluència de públic. Tot i que en-

cara no hi havia dades, Balcells
afirmava que «el ritme de vendes
que s’està registrant és bo». A més,
les agradables temperatures que es
registraven a la capital anoienca
ahir van propiciar que moltes fa-
mílies s’apropessin a passar-hi la
jornada tot gaudint de les diferents
funcions. És el vessant lúdic de La
Mostra, el que –per altra banda–
també demostra que l’interès pels
espectacles familiars es manté.

Exportació, un factor clau
Tot i que els espectacles familiars
tenen un públic bastant fidel, les
companyies teatrals són cons-
cients que la internacionalització
del negoci també és important

per sobreviure. Per aquest motiu
ahir al matí es va organitzar un es-
morzar entre sis programadors
francesos i onze companyies que
són presents a La Mostra. L’orga-
nitzador de la trobada, Ramon
Lluís Fossati, que és director de l’o-
ficina de l’Institut Català d’Em-
preses Culturals a París, comentava
que havia estat una experiència
«molt profitosa» i que «s’han arri-
bat a establir contactes seriosos en-
tre els programadors francesos i al-
gunes de les companyies pel que
fa a producció i distribució». 

Era la primera vegada que es
portava a terme una activitat d’a-
quest tipus a La Mostra i, segons
Fossati, «s’espera que tingui con-

tinuïtat l’any que ve perquè tothom
n’ha sortit content». 

Afirma que per a les empreses
avui dia «és fonamental poder ex-
portar els espectacles per expan-
dir el negoci», però afegia que hi ha
més motius, a part de l’econòmic,
que converteixen l’exportació  en
una experiència interessant. «Sor-
tir a fora per veure altres públics és
molt important i també és un fac-
tor destacable en la trajectòria
d’una companyia el fet d’haver
actuat en d’altres països». Els pro-
gramadors francesos, a part de
l’esmorzar, també van tenir l’o-
portunitat de veure altres espec-
tacles i van fer un balanç positiu del
certamen teatral. 

ABEL GALLARDO SOTO | IGUALADA

La Mostra constata que el teatre familiar
aguanta bé la crisi de les arts escèniques

Un total de 400 programadors teatrals s’apropen al certamen igualadí i certifiquen que el públic respon als espectacles

Los Titiriteros de Binéfar, un dels grups que van portar l’ambient festiu als carrers d’Igualada

MIREIA ARSO

Els carrers es van omplir de festa i de visitants

MIREIA ARSO

Marcel Gros va tornar a actuar ahir en el certamen teatral

MIREIA ARSO

Les representacions familiars
atrauen un perfil concret de
públic i cada nen hi porta dos
o tres adults

Tot i que les xifres es faran
públiques avui, el gerent de
La Mostra assegurava que hi
havia un bon ritme de vendes


