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LA MOSTRA 2014 Un quart de segle de vida. Plena joventut en l’existència d’una persona i un projecte consolidat i arrelat en l’imaginari d’una
proposta cultural. La fira igualadina compleix vint-i-cinc anys amb més d’un centenar d’actuacions i innovacions en el vessant professional que
volen donar una nova empenta al principal certamen de les arts escèniques adreçades al públic infantil i juvenil. El sector se cita quatre dies a l’Anoia
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Les noces d’argent de La Mostra
d’Igualada arrenquen avui amb
l’expectativa que passin per la ca-
pital anoienca al voltant de trenta
mil espectadors. El director artís-
tic, Òscar Rodríguez, i el gerent, Òs-
car Balcells, van admetre en les ho-
res prèvies a la gran cita catalana
del teatre infantil i juvenil que, tot
i els seus set anys d’experiència,
«els nervis hi són i hi seran sempre
perquè formen part de la posada
en escena». El certamen es perllon-
garà fins diumenge.

Òscar Balcells considera que
La Mostra és un esdeveniment
«plenament consolidat que pro-
jecta la ciutat arreu del país». En-
guany, el certamen arriba amb
novetats destacades com la reno-
vació de La Llotja i la introducció
de nous espais. Tot i les dificultats
econòmiques que passa el sector
de les arts escèniques, Rodríguez
creu que el teatre familiar «està re-
sistint» i destaca la capacitat «d’i-
maginació i enginy» de les com-
panyies. La Fira de teatre infantil i
juvenil ofereix una cinquantena de
representacions que conformen la
programació oficial. Enguany,
però, el festival està de festa, ja que
celebra 25 anys.

«Arribar a la 25a edició ens fa
molta il·lusió. És un esdeveniment
cultural plenament consolidat que
projecta la ciutat arreu del país i la
converteix en la capital de les arts
escèniques i ocupa teatres, places
i carrers». Així s’expressa el gerent
de la fira, Òscar Balcells, que des-
taca que els orígens del certamen
es troben en el voluntariat però
que actualment ja és un esdeve-
niment totalment professionalitzat.
Segons el director artístic, Òscar
Rodríguez, quan La Mostra va
passar a ser una fira pública, fa nou
anys, va suposar un «punt d'infle-
xió» i li va donar un caire «més pro-
fessional».

D’altra banda, Rodríguez ex-
plica que, a diferència del seus ini-
cis, en aquests moments «ja no
programem tant pensant en un cir-
cuit concret, sinó que fem una
programació que serveixi per a
diversos àmbits i també que es pu-
gui internacionalitzar, que és una
de les fites que perseguim». Ro-

dríguez també creu que a nivell ar-
tístic han canviat moltes coses:
«a 25 anys jo feia de pallasso i ara
ja no –bromeja–, però sobretot
hem vist canvis en l’ús de les no-
ves tecnologies i en els codis que
s’utilitzen per trobar el llenguatge
més adequat per a cada ocasió».

Enginy contra crisi
Quant a les dificultats econòmi-
ques que pateix el sector de les arts
escèniques i, en concret, del teatre
familiar, Rodríguez considera que
«estem resistint i aguantant amb
dignitat». Amb tot, el director ar-
tístic assegura que el sector enca-
ra pateix moltes dificultats,  com la
reducció dels pressupostos i dels
ajuts, la disminució de la progra-
mació o l’augment de l’IVA cultu-
ral, que ha provocat que «menys
gent vagi al teatre i haguem de pa-
gar més impostos».

Amb tot, Rodríguez considera
que a nivell artístic les compa-
nyies s’han sabut reinventar. «No
cal tenir una crisi econòmica i so-
cial perquè ens reinventem, per-
què això ja forma part del nostre
ADN», apunta. Sí que considera,
però, que en temps complicats
«s’ha d'utilitzar més la imaginació
i l’enginy per mantenir-se viu i

poder treballar». Rodríguez creu
que, cada cop més, els equipa-
ments públics del país aposten
pels espectacles familiars.

A més, els responsables de La
Mostra creuen que avui en dia les
companyies tendeixen a la fusió
d’estils. «Veiem que els espectacles
ja no són només de titelles, per
exemple, sinó que utilitzen diver-
ses tècniques i, cada cop més,
també les noves tecnologies»,
apunta Rodríguez. En aquest sen-
tit, el director artístic considera que
és interessant «la menor especia-
lització en cada terreny, ja que
ens trobem amb espectacles més
transversals».

El públic més buscat
Tant Balcells com Rodríguez con-
sideren que el públic familiar, tant
l’infantil com el juvenil, és un dels
més buscats «no només perquè
serà el públic del futur, sinó tam-
bé perquè és un públic de pre-
sent». El gerent de La Mostra creu
que en els espectacles familiars hi
ha un «component de formació
pedagògica per inculcar els hàbits
d’anar al teatre» però, d’altra ban-
da, les companyies «també pensen
que és un públic de present i, per
tant, els espectacles estan pen-

sats perquè els sentin i en gaudei-
xin». «El millor camí és que els
agradi l’espectacle, que s’ho pas-
sin bé, i si és així tindran un bon re-
cord i continuaran anant al teatre
en el futur», considera Òscar Ro-
dríguez.

D’altra banda, el director artís-
tic creu que el públic infantil té un
comportament «molt més sincer i
primari que els adults». «No es
comporta sota convencions esta-
blertes. Si no li agrada un espec-
tacle et boicotejarà aixecant-se de
la cadira o parlant amb el com-
pany», apunta Rodríguez.

Equilibri dins la festa
El gerent de la fira, Òscar Balcells,
explicat que, tot i que enguany es
reforcen les activitats dirigides als
professionals i es renova total-
ment la Llotja, La Mostra «sempre
ha buscat l’equilibri entre el vessant
més professional i el més festiu».
«Ens anem adaptant a l’entorn
del mercat i a la realitat del sector
i, per això, treballem per aportar
noves eines i activitats perquè les
companyies, els programadors o
els distribuïdors les puguin apro-
fitar», remarca Balcells.

En aquesta línia, l’organització
ha decidit renovar totalment La

Llotja per donar-li un nou format.
D’aquesta manera, s’han aban-
donat els tradicionals estands i es
trasllada a un espai més diàfan,
sense parets i versàtil. «La Llotja era
un model que imitava recintes fi-
rals d’altres sectors econòmics i
hem apostat per eliminar les bar-
reres i convertir-la en un espai
més dinàmic», apunta el gerent del
festival, que té la creença que «no
es veuran resultats immediats però
sí que esperem que en les prope-
res edicions el canvi vagi donant els
seus fruits».

Pel que fa al vessant artístic,
enguany la fira també arriba amb
algunes novetats, com el nou espai
paral·lel gestionat per l’Associació
de Narradors Professionals de Ca-
talunya. Segons el director artístic,
Òscar Rodríguez, es tracta «d’una
aposta que hem introduït aquest
any però que tindrà continuïtat i
s’anirà ampliant» en successives
edicions. També es creen nous
espais com un que està dedicat als
espectacles de petit format i tam-
bé un altre especial per a les fun-
cions de carrer i que són més prò-
pies de l’animació.
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Igualada espera 30.000 espectadors durant
quatre jornades de teatre infantil i juvenil

La Mostra comença a rodar avui amb 105 funcions de 48 espectacles, una dotzena dels quals són estrenes absolutes

La companyia Cap i cua pro-
tagonitza avui l’espectacle

inaugural de La Mostra, que porta
per títol «Entredos». El muntatge
de circ, que començarà a les 20 h,
es farà al Teatre Municipal l’Ateneu
amb entrada gratuïta i una durada
de 50 minuts. L’obra és un viatge
màgic, còmic i poètic per la vida
dels qui cada matí es lleven i du-
rant una estona no saben ben bé si
tot el que els passa és realitat o
fantasia. El gruix de la fira se cele-
brarà entre divendres i diumenge,
amb 48 espectacles –12 són estre-
nes–, dels quals s’oferiran fins a
105 funcions. La majoria de les
companyies del cartell són catala-
nes, però també hi ha artistes de
fora com els valencians Maduixa i
La Trócoloa Circo, els andalusos Án-
geles de Trapo i els italians Teatro
Necessario. 
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Espectacle inicial
gratuït a l’Ateneu

Els dos Òscars que capitanegen la fira, Rodríguez (esquerra) i Balcells, consulten la programació
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