
Igualada torna a convertir-se en
l’escenari de la fira de teatre infantil
i juvenil del 16 al 19 d'abril amb La
Mostra, que arriba a la vint-i-sise-
na edició i programarà espectacles
de 64 companyies diferents amb 22
estrenes i més d’un centenar de re-
presentacions. La fira renova
aquest any l’equip directiu, amb l’i-
gualadí Pep Farrés a la direcció ar-
tística i amb Sílvia Lorente, en l’e-
xecutiva al capdavant. I amb una
aposta clara: dissenyar una oferta
específica per al públic juvenil,
de 12 a 16 anys. Per això, s’han es-
collit 12 espectacles per a aquest
segment d’edat, un dels quals, l’i-
naugural BR2, a càrrec de Brodas
Bros. 

Segons Farrés, l’edició d’aquest
any s’adaptarà al «llenguatge i als
hàbits socials» dels joves, un sec-
tor «oblidat» i «difícil». «Volem
que a poc a poc aquest públic
torni al teatre», va admetre Farrés.
Per això, hi haurà 12 espectacles
específicament dirigits als joves, i
hi podran anar «sols i de forma in-
dependent». A banda d’aquesta
programació especial, que anirà
marcada amb un segell al progra-
ma per identificar-los, s’organitzarà
una taula rodona per analitzar
«Per què els joves no van al tea-
tre?», en què hi participaran ex-
perts i adolescents. També s’im-
pulsarà una campanya informati-
va per les xarxes socials per captar
l’atenció dels joves. 

La programació es va presentar
ahir al Mercat de Santa Caterina de
Barcelona, amb la presència de

Farrés, l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, i el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell. L’espai escollit no
era atzarós: la Mostra ha de servir,
van dir els organitzadors, per ser
«un aparador de noves propostes
i propiciar la compravenda de
projectes». A banda del públic ju-
venil, una altra de les vocacions de
la nova direcció és la internacio-
nalització i la recuperació del mer-

cat espanyol. Per això, tot i que la
majoria de companyies són cata-
lanes, 55, també hi participaran sis
d’estatals –com la basca Markeli-
ñe– i tres d’internacionals, de
França, Gal·les i Bèlgica.

Qualitat i teatre
Farrés va subratllar que a la Mos-
tra s’hi podran trobar espectacles
de tots els gèneres (música, mim,

circ, dansa, titelles, màgia...), però
sobretot teatre. «Volem posar èm-
fasi en la qualitat, i que tant els es-
pectadors com els programadors
vagin a Igualada a tir segur», va
afirmar. En la recerca d’aquesta
qualitat, s’han intentat combinar
les companyies emergents amb
grups consolidats, com Come-
diants o la Baldufa. Segons va dir
Farrés, els nens «no són els es-

pectadors del futur, sinó del pre-
sent» i es mereixen el mateix «res-
pecte» que el públic adult. Per fo-
mentar el seu esperit crític, la fira
impulsarà un concurs de crítica
teatral amb alumnes de primària
i secundària. Per fer més accessi-
bles els 117 espectacles de les 64
companyies que participaran a la
Mostra, s’han dissenyat quatre iti-
neraris que recorreran els 9 espais
tancats i els 7 de carrer i que clas-
sifiquen les actuacions per edat: de
3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 16 i un al-
tre per a tots els públics.

Les partides pressupostàries
que aporten les diferents admi-
nistracions sumen 243.000 euros:
150.000 de Generalitat, 65.000 de 
l’Ajuntament, 25.000 de Diputació
i 3.000 del patrocini de Cacaolat. A
aquests i per completar el pressu-
post (que xifren en 300.000 euros)
s’han de sumar les aportacions de
diferents patrocinadors i els in-
gressos que generi la taquilla.
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La Mostra d’Igualada aposta fort pel públic
adolescent en l’edició que estrena direcció

Pep Farrés, el nou director artístic, dissenya quatre itineraris per dividir per edats els 60 espectacles que es programaran

DEL 16 AL 19 D’ABRIL Igualada tornarà a ser a l’abril l’aparador del teatre infantil i juvenil. La Mostra arriba a la 26a edició amb una clara
aposta pel públic jove. De fet, 12 dels 64 espectacles seran específicament per a ells. La recuperació del mercat espanyol i la internacionalització
són els altres objectius de la nova direcció, encapçalada per Pep Farrés, en un certamen que estrena la figura del padrí amb Tortell Poltrona.
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Tortell Poltrona, el primer padrí
La nova direcció ha inclòs la fi-
gura del padrí, una mena de

mestre de cerimònies que portarà a
la capital de l'Anoia «grans artistes
del panorama cultural» que tinguin
un vincle amb el món de la infància.
El primer padrí serà el pallaso Tortell
Poltrona. Segons Farrés, els padrins
«difondran la Mostra com a punt de
trobada i centre neuràlgic i d'espec-
tacles» arreu. 



L’ESTRENA

L.V.

L'aposta per al teatre juvenil es veurà reflectida a l'espectacle inaugural, que es programarà al teatre de l'Ateneu, a
càrrec de la companyia de dansa urbana Brodas Bros. Amb l'espectacle de hip-hop i animació BR2, els Brodas Bros,
format per dos nois i dues noies, combinaran dansa i robòtica per demostrar, van dir ahir, que els robots també saben
ballar. Ahir enmig de les parades del Mercat de Santa Caterina de Barcelona van fer un petit tastet de la proposta.



Brodas Bros fa un tast de l’espectacle inaugural al Mercat de Santa Caterina

Els representants polítics van
treure pit per la Mostra. El conse-
ller de Cultura, Ferran Mascarell,
va definir-la com un dels «mercats
estratègics» de Catalunya i com
«una plataforma d’oportunitat»
per als professionals del sector.
Dels dies de la Mostra, va dir,
n’ha de sortir «més públic  i  més
internacionalització». Tot plegat,
va explicar Mascarell, no seria

possible sense la «intenció i els re-
cursos» que hi posa la Generalitat,
però tampoc sense la «complici-
tat» d’una ciutat que «es creu» el
projecte de la Mostra. 

L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, va assegurar que els espec-
tacles teatrals i el públic que vagi
a veure’ls «ocuparan cívicament»
la ciutat. Reivindicant que Igua-
lada «s’ha revitalitzat» i brandant
el projecte de peatonalització del

centre, Castells ha augurat que la
d'enguany tornarà a ser una edi-
ció d’èxit. L’alcalde va celebrar
també que la Mostra aposti per re-
cuperar zones emblemàtiques del
barri del Rec, que va definir com
«la joia de la corona de la ciutat».
I és que es programaran especta-
cles al Viver del Rec, un espai re-
cuperat de l’antic barri adober de
la ciutat. «Contra la crisi, cultura»,
va sentenciar. 
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Mascarell: «és una plataforma d’oportunitats»
El bagencs Marcel Gros i Teatre

Mòbil estrenaran nous especta-
cles a La Mostra. El primer, Con-
tes amagats, i els Mòbil, De pega.
La companyia oferirà una prees-
trena a Cabrianes, la setmana
que ve. En la programació també
prendrà part el clown manresà
Jordi del Rio, amb L’avi Tonet.
L’Anoia tindrà la participació de
tres companyies: 2princesesbar-

budes,amb Enciclopèdia baixeta
de la nit, estrenat a la Mediterrà-
nia de Manresa; la Companyia del
Príncep Totilau, amb El llop fe-
rotge; i Teatre Nu, amb Robin
Hood. Amb participació d’actors
igualadins hi ha Vol’e Temps. Així
mateix, Comediants i l’Orques-
trina Trama, amb músics dels
Pirineus, representaran Monts,
espectacle estrenat també al cer-
tamen manresà.
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Set companyies d’aquí


