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UN APARADOR DE QUATRE DIES Els petits espectadors assenyalen insistentment. L’intèrpret ha perdut la pilota... però ells saben perfecta-
ment on és i l’ajuden a trobar-la. S’han ficat completament dins de la història. És una de les imatges que provoca l’oferta artística de La Mostra
d’Igualada. La capital de l’Anoia es converteix cada abril durant quatre dies en un aparador de l’oferta per al públic infantil i juvenil. I ja són 26 anys
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La Mostra d’Igualada, fira de
teatre adreçada al públic infantil i
juvenil, ha batut el rècord d’es-
pectadors en la seva 26a edició, en
la qual estrenava nova direcció, for-
mada per Pep Farrés (artística) i Síl-
via Lorente (executiva). Encara
sense les dades d’ahir a la tarda, la
xifra facilitada per l’organització ja
superava els 32.000  visitants du-
rant els quatre dies de propostes
d’arts escèniques amb un total de
117 funcions. Un augment consi-
derable d’assistència en compa-
ració de la de l’any passat, quan es
van assolir els 26.500 espectadors.

La nova direcció ha aportat la
novetat de segmentar la progra-
mació en quatre itineraris segons
franges d’edat. «Tant els progra-
madors com el públic han agraït
que els facilitéssim per primer
cop l’elecció d’espectacles més
afins a les seves necessitats», va
afirmar Farrés. Per la seva banda,
Josep Miserachs, tinent d’alcalde
de Promoció Cultural, va destacar
que «l’aposta pel canvi ha estat pro-
fitosa, La mostra ha fet un salt i
Igualada es consolida com una de
les capitals culturals de Catalunya». 

De nou, el carrer ha estat el
gran triomfador del cap de set-
mana, amb espectacles com Txa-
tarra, de Malas Compañías; Tau-
la per a 2, de la Cia. CoLABse, amb
el manresà David Ribera; i Karoli
l’home roda, del Professor Karoli.
Han omplert places i carrers, es-
pecialment en la jornada de dis-
sabte, i han tingut molt bona re-
buda per part del públic.

Pel que fa als espectacles de sala,
han conclòs amb un percentatge
d’ocupació del 83% i amb les en-
trades gairebé exhaurides abans
del cap de setmana. Com a grans
destacats pel públic, les estrenes de

Pinocchio, de Comediants La Bal-
dufa; Where the leaves blow, de
Theatr Arad Goch; i En Jan Totli-
fan, de L’Estaquirot Teatre. 

Una de les grans apostes d’a-
questa edició ha estat el públic ju-
venil, d’entre 12 i 16 anys. Entre els
12 espectacles que se’ls proposa-
ven han destacat BR2, de Brodas
Bros; Ricard de 3r, de À Trois Tea-
tre; i Marabunta, de Guillem Albà
& The All In Orchestra, que es va
encarregar ahir de cloure una edi-
ció de La Mostra que ha tingut la
presència dels bagencs Marcel
Gros, Teatre Mòbil i Cia. Jordi del
Rio; i els anoiencs 2princesesbar-
budes, la Companyia del Príncep
Totilau i Teatre Nu. 
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La Mostra d’Igualada bat el rècord de
públic en superar els 32.000 espectadors
L’any passat la xifra va ser de 26.500 visitants Triomfen les propostes de carrer i l’ocupació de l’oferta de sala és del 83%

«Torna Robin Hood» combina titelles i dos actors: Maria Hervàs i Francesc Mas

La lliçó de l’heroi Robin Hood
Teatre Nu, de Sant Martí de Tous, signa un espectacle poètic

eatre Nu és una
companyia de
Sant Martí de
Tous amb un ba-

gatge d’una dotzena d’espec-

tacles. La seva darrera pro-
posta, Torna Robin Hood, que
van presentar ahir al Teatre de
l’Aurora, és una faula que
subratlla el valor d’aventu-
rar-se: en Ramon i la Rita es
troben que l’arquer de Sher-
wood no apareix com era
previst i no tenen cap altre re-
mei que anar a buscar-lo. En

acabar la funció, Robin Hood
continua sent un misteri, però
ha donat una lliçó: «els au-
tèntics herois sou vosaltres».
Amb dramatúrgia i direcció
de Víctor Borràs, els intèr-
prets Maria Hervàs i Fran-
cesc Mas comparteixen pro-
tagonisme amb escenogra-
fia i titelles.
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Entre els espectacles de carrer que han triomfat en aquesta edició de La Mostra, ahir al migdia la Cia. coLABse, amb
el manresà David Ribera (a la foto, el segon per la dreta), va arrossegar un nombrós públic per tota la plaça de la Creu.
Taula per a 2 esdevé una cercavila que improvisa l’equip de professionals d’un restaurant quan se li crema l’es-
tabliment original. Els espectadors assisteixen a l’obertura d’un nou local: arriba una nova cuina, es busquen clients...



«Taula per a 2», amb el manresà David Ribera, arrossega una multitud 

«Apicirc», jocs a tocar de la plaça de Cal Font N54 Produccions va presentar «El Petit Príncep»
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La 26a edició de La Mostra ha
programat 64 companyies, 47 de les
quals han ofert espectacles de sala i
17 de carrer. En total s’han fet 117
representacions en 16 espais de la
ciutat, quatre dels quals s’han
incorporat als de les edicions
passades.

L’oferta de 4 dies d’arts escèni-
ques dirigides a públic infantil i juve-
nil han atret 473 professionals acre-
ditats. Destaca la presència de pro-
fessionals vinguts de França (15) i
de Madrid (4). L’aposta és obrir la fira
a programadors estatals i internacio-
nals: «és vital perquè les compa-
nyies catalanes rodin i trobin nous
mercats d’exhibició», afirma Sílvia
Lorente, directora executiva.
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