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companyies que han triat
Igualada per estrenar noves
produccions són PeaGreen
Boat, que presentaL’arbre de les
sabates, la companyia de circ
Ambizurdos (Passing y vean!!),
Zum-ZumTeatre (La nena que
vivia en una capsa de sabates) i

Teatre al Detall, que ha adaptat
als escenarisL’endrapasomnis,
deMichael Ende. Pel que fa
a espectacles itinerants, cal
parar atenció aLaTartana, de
Ciclicus,Els óssos del Pirineu,
de Tutatis, els titelles rodants
deGaliot Teatre iEls secrets de

LaMostra d’Igualada celebra 25
anys com a aparador delmillor
teatre infantil i juvenil català i,
com a regal d’aniversari, 13 de
les 49 companyies convidades
a l’edició d’enguany aprofitaran
l’avinentesa per estrenar nous
espectacles. Fins diumenge, els
carrers i les sales de la capital
de l’Anoia s’ompliran del teatre
més contemporani i innovador,
prioritzant la qualitat i les pro-
duccions fetes a casa. La pro-
gramació oficial de laMostra,
confeccionada a partir de les
274 propostes rebudes, inclou
tots els gèneres de les arts escè-
niques per a tots els públics,
des de teatre d’actors, objectes
i titelles fins a dansa,musicals,
contacontes i clowns.

Petites estrenes
Entre els artistes que han triat
LaMostra d’Igualada per donar
a conèixer els seus nousmun-
tatges hi ha Rah-monRoma,
que celebra 30 anys de cançons
ambRàdio Europa, Clara Poch,
que estrenaPetits Prínceps, i
Emiliano Josafat, que sorpren-
drà els atrevits que s’endinsin
en el seuTabernaculum. Altres

IGUALADA INAUGURA LA MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL
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L’espectacle de la companyia veterana Farrés Brothers i Cia.

Mr. Stromboli, una sàtira dels
venedors ambulants d’elixirs
miraculosos. D’altra banda, els
mésmenuts tindran un espai
a la seccióDemolt a prop, per
on passaranÁngeles de Trapo
(Viajeros del Carrusel), Samfaina
de Colors (Cabaret Patufet) i
Pinotxo en Bicicleta, que narra
l’amistat d’un nen i un drac
màgic, aBlaumarí.

Joves i petit format
Unade lesnovetats d’enguany
és la programaciód’espectacles
pensats per aunpúblic jove.
Enaquest apartat, destacaLa

gran ilusión, delmagAntonio
DíazCascajosa, el circ deCap i
Cua (Entredós) i laperforman-
ce al carrerdeRogerBernat.
Tampocuspodeuperdre els
enèrgics ballarins imúsics de
Trakatap (HOP!!!) i PuntMoc
(GagsOntrix), que l’estiupassat
vanactuar aCoreadel Sud.
LaMostra 2014 tambéobriràun

espai per apecesdepetit format,
comEl vestit noude laCaputxeta
ambbotes, de la companyiaPa
Sucat,MenutCabaret, deLa
Manofactoria, iContes empa-
perats i personatges esbojarrats,
d’Alma i laMardeContes. La
vint-i-cinquenaedicióde lafira
tambéhomenatjarà companyies
veteranes, comFarrésBrothers
iCia, quepresentenunaobra
dinsd’un iglúdevent, els valen-
ciansMaduixaTeatre iTitelles
SebastiàVergés, que celebren50
anysdeprofessió ambunaadap-
taciód’El fantàsticMàgic d’Oz.
LaMostra del vint-i-cinquè

aniversari es completarà amb
jocs ambulants i Futbolxoc, de
La Residual, a l’Espai Tallers,
a més d’una exposició virtual
on tothom podrà aportar els
seus records d’aquest quart de
segle de teatre infantil i juvenil
a Igualada.

Viu la primavera a
Ticketmaster.es

Descobreix-ho al mòbil
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DATA: DEL 24 AL 27 D’ABRIL. LLOC: PL.
DE CAL FONT (PUNT D’INFORMACIÓ).
IGUALADA (ANOIA). TRANSPORT: FGC
IGUALADA. TEL. 93 806 69 45.
PREU: 8 EUROS (ADULTS) I 5 EUROS
(MENORS DE 13 ANYS I DESCOMPTES)
WEB: www.lamostraigualada.cat


