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L’igualadí Pep Farrés s’ha
estrenat com a director artístic
de La Mostra, però l’esdeve-
niment no li és desconegut. Hi
ha participat en nombroses
edicions amb la companyia
Farrés Brothers & Cia. L’any
passat hi van presentar Tripu-
la, un espectacle que trans-
corre dins d’un globus estàtic.

Quina valoració fa de l’edició
de debut com a director artístic?

Estic molt content. Veiem que el
públic que hi ha passat somriu pel
carrer. Quant a crítica, assenyalen
que, amb tanta gent, no poden
gaudir bé dels espectacles de car-

rer, però és difícil d’arreglar. Hau-
rem de millorar la manera de ges-
tionar els espais de carrer perquè
no hi hagi col·lapses de gent. Però
ens arriba que s’ho han passat bé
i han trobat espectacles que els han
agradat. I, pel que fa als profes-
sionals, també estan contents del
que han vist i marxen amb con-
tractes sota el braç.

Vol dir que la crisi ha acabat?
No ho crec! Però sí que és veri-

tat que s’està despertant alguna
cosa. Com estàvem abans, no hi
tornarem a estar o, com a mínim,
ho veig molt lluny. Però sí que hi
ha una petita revifalla. Ara bé, en
alguns aspectes, el mal ja està fet:
moltes companyies s’han quedat
pel camí i molts professionals es

dediquen a altres coses. És com si
hagués passat una tempesta.

Malgrat tot, es creen noves
companyies.

És inevitable: l’artista té ganes
d’expressar-se. I veiem que cada
cop més surten companyies amb
la vocació de treballar per a nens.
Fa uns anys, hi havia professionals
que afrontaven el producte per a
nens com a segona opció, però ara
veus que és la primera.

Ja no és un públic de segona?
Això està superat. A La Mostra

pensem que el públic infantil me-
reix tant respecte o més que el pú-
blic adult. No és el públic del
demà, sinó de l’avui. Però és un pú-
blic en formació, verge, i no ens po-
dem permetre enganyar-lo.

Si el públic infantil és l’avui, l’a-
posta de La Mostra pel públic
adolescent va dirigida a no perdre
espectadors pel camí?

Això mateix. Cada cop hi ha
més propostes per a nadons i algun
festival, hi ha circuits infantils...
Però cada cop s’acaben més aviat.
Hi ha nens de 8 o 9 anys que dei-
xen d’anar al teatre perquè estan
més còmodes amb altres propos-
tes d’oci, no volen anar-hi amb els
pares, barrejar-se amb els més
petits... Hi ha un forat dels 10 als 16
anys. A La Mostra hem fet 12 pro-
postes pensades per a ells, però
penso que ara s’haurien de posar
les piles les institucions i els pro-
gramadors creant circuits i fent fei-
na per recuperar aquest públic.

Els adolescents han respost a
les propostes de La Mostra?

És difícil, no ens enganyem. No
hi havia les platees plenes de pú-
blic jove, però sí que hem fet un pe-
tit pas. També hem implicat en l’or-
ganització joves dels instituts i de
l’equipament La Caserna i ens
han ajudat a fer la difusió. L’estra-
tègia ha anat bé i hem vist colletes
de joves als espectacles. 
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«És difícil, però hem fet un petit pas
per recuperar el públic adolescent»

VALL DE VILARAMÓ

Entrevista Pep Farrés
DIRECTOR ARTÍSTIC DE LA MOSTRA I INTEGRANT DE FARRÉS BROTHERS & CIA

«Veiem que ara cada cop

surten més companyies amb la

vocació de treballar per a nens:

és la seva primera opció»

a lectura desperta la
imaginació. Però o
brir un llibre també
pot comportar la sor-

presa de descobrir totes (o, si
hem de ser escrupolosos, gairebé
totes) les arts escèniques. La com-
panyia andalusa Vol’e Temps,
amb l’igualadí Albert Moncunill,

va delectar ahir els espectadors
que es van aplegar a la plaça de
Pius XII (superant la capacitat
de les grades habilitades), que
acollia el denominat Espai Tot
Circ. I si bé és cert que a  l’espec-
tacle Mundos de papel (del qual es
van oferir dues sessions) hi ha arts
circenses (acrobàcies, manipula-
ció d’objectes...), la realitat és que
també se serveix del teatre (les ex-
pressions dels intèrprets trans-
meten molt) i de la dansa (la mú-
sica hi té un lloc destacat) amb l’ú-
nic objectiu d’explicar una histò-
ria a l’espectador, i sense paraules.
El llibre s’obre i es tanca i els per-
sonatges fan accions tan quoti-
dianes com estendre la roba, dut-
xar-se, anar al metge... Tot plegat,
a més, amb molt d’humor. 
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La companyia Vol’e
Temps, amb l’igualadí Albert
Moncunill, estrena «Mundos
de papel» a Catalunya



L’igualadí Albert Moncunill en un exercici de corda fluixa

MIREIA ARSO

L’igualadí Albert Moncunill
va reconèixer ahir, en acabar

la funció del matí, que estava
«emocionat» d’actuar dins de la
programació de La Mostra, a la
qual havia assistit com a especta-
dor. I va voler dedicar l’espectacle
a la seva àvia, María Asunsión
Vich, que el veia en escena per pri-
mer cop. Moncunill, que de ben
jove ja havia fet de monitor a Tot
Circ de Copons, va escollir l’Escola
de Circ i Teatre de Granada (CAU)
per formar-se perquè «fan circ, i
també teatre». La companyia
Vol’e Temps es va formar el 2012 i
amb el primer muntatge, Del otro
lado, dirigit pel francès Anthony
Mathieu, van aconseguir premis
com el de l’Escola Vertigo de Torí,
que els va permetre fer la copro-
ducció actual, Mundos de papel,
que ja han presentat a Itàlia, Fran-
ça, Alemanya i Lituània. Actua
acompanyat de la francesa Sara
Ortiz i el granadí Darío Shwinkel.
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Emocionat d’actuar
davant de l’àvia Un llibre que s’obre

i sorprèn amb totes
les arts escèniques


