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La Mostra d’Igualada-Fira de
Teatre Infantil i Juvenil va posar
ahir punt final a quatre intensos
dies de representacions al carrer i
en diverses sales de la ciutat, i
també a la seva 25a edició. Segons
estimacions de l’organització,
26.500 espectadors han passat per
la mostra. 17.500 als espectacles
que hi ha hagut al carrer i 9.000 en
espais tancats. Aquestes xifres su-
posen un augment d’un miler de
persones de sala respecte de l’e-
dició anterior.

Per als organitzadors, les pri-
meres opinions dels programadors
assistents així com dels especta-
dors  confirmen que els especta-
cles de la fira han estat ben rebuts
pel seu alt nivell artístic. En total se
n’han pogut veure 48 dins la pro-
gramació oficial, 12 dels quals
eren estrenes, que han ofert 105 re-
presentacions durant els quatre
dies. 

Innovació i nous formats
L’aposta que s’ha fet en aquesta 25a
edició per espectacles innovadors
i de nou format també ha rebut l’a-
provació de crítics i l’èxit del públic,
segons els organitzadors. 

Entre aquests ha destacat Tri-
pula, de Farrés Brothers i Cia.,
que es desenvolupa dins la tela
d’un globus aerostàtic i que ja te-
nia les entrades exhaurides dies
abans de començar la fira.

També La nena que vivia en una
capsa de sabates, de Zum-Zum
Teatre, que combina audiovisual i
teatre; Domini Públic DIWO, de
Roger Bernat / FFF, una espècie de
joc de rol en viu amb la participa-
ció indispensable del públic, o

Dot, de Maduixa Teatre, que com-
bina la dansa i el multimèdia.  De
fet, Dot ja venia avalat per l’èxit i el
premi a millor espectacle de  la Fira
Europea d’Arts Escèniques (FE-
TEN). 
Un altre dels espectacles pre-

miats a FETEN, La gran ilusión, de
Cía. Antonio Díaz, també va ex-
haurir les entrades a La Mostra d’I-
gualada i el públic que va omplir
el Teatre Municipal de l’Ateneu es
va posar dret en acabar l’actuació.

En les properes setmanes, la
Fundació Catalunya-La Pedrera i
La Mostra d’Igualada donaran a
conèixer la companyia guanya-
dora del premi de votació del pú-
blic de la fira.

Enguany, l’organització ha po-
tenciat la participació del públic els
dies de la Fira de Teatre Infantil i Ju-
venil. D’aquesta manera, les fa-
mílies han pogut simular el cartell

de l’edició d'aquest any, i tothom
qui ha volgut, grans i petits, han po-
gut deixar els seus missatges en un
mur. També joves de 25 anys han
posat veu a l’inici dels espectacles
que s’han representat a sales ex-
plicant els seus records de la fira
quan eren petits. Així mateix les
companyies del món de l’escena
de tot el país han deixat volar la
imaginació per elaborar vídeos
de felicitació amb motiu dels 25
anys de La Mostra. Aquests treballs
es poden veure a la xarxa.

Una altra de les novetats d’en-
guany ha sigut la nova llotja pro-
fessional, l’espai de trobada entre
les companyies de teatre i els pro-
gramadors. S’ha ideat un espai

obert i sense barreres per afavorir
el contacte i també s’ha posat en
marxa una nova activitat anome-
nada Speed datings. Es tracta de
posar en contacte professionals de
les arts escèniques amb progra-
madors d’equipaments d’arreu
del país que disposen d’espectacles
per a tots els públics entre la seva
oferta. 

És el cas, per exemple, del tea-
tre Kursaal de Manresa. També hi
van participar el Teatre Nacional de
Catalunya, l’Auditori, la sala Miguel
Hernández de Sabadell i el Teatre-
Auditori de Sant Cugat. Segons
l’organització, la nova iniciativa
ha tingut bona acceptació i les
agendes es van omplir.
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La Mostra d’Igualada abaixa el teló dels
seus 25 anys sumant 26.500 espectadors

Els organitzadors de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil destaquen la bona acceptació dels espectacles de nous formats

Representació de l’espectacle de carrer «Potted», de La Trócola Circo, a la Mostra d’Igualada
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Al llarg dels quatre dies que ha du-
rant La Mostra d’Igualada-Fira de
Teatre Infantil i Juvenil, s’han ofert
105 representacions teatrals, i s’han
pogut veure 48 espectacles dins de
la programació oficial

105 REPRESENTACIONS

LA XIFRA

La 26a edició de la Mostra
d’Igualada, la que farà 26, ja

té dates de celebració. Es durà a
terme del 16 al 19 d’abril. L’orga-
nització és del departament de Cul-
tura de la Generalitat i l’Ajunta-
ment d’Igualada, i té la col·labora-
ció de la Fundació Catalunya-La Pe-
drera. Al llarg de tots aquests anys
La Mostra s’ha convertit en un mer-
cat de referència a Catalunya de
les arts escèniques per a tots els
públics. Es tracta d’un aparador
d’espectacles catalans per a públic
familiar al servei de les compa-
nyies professionals i programadors
de teatre de l’àmbit de Catalunya i
també d’internacionals, que a més
a més cada any atrau milers d’es-
pectadors 
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L’any vinent es farà
del 16 al 19 d’abril


