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BrodasBros inauguren la Fira de Igualada, el
Mercat estratègic més jove

Título: Europa Espanya Català

La companyia Brodas Bros va inaugurar ahir la Mostra més jove amb el seu BR2, una fantasia
situada a l'any 2222, plena de color malgrat l'argument es basa en què la llum del sol ja no arriba
al planeta terra a causa del canvi climàtic. Els robots BR2 són els encarregats de divertir a la
humanitat i nodrir-la amb la seva llum, creada a partir de rajos solars; una llum màgica que
provoca salut i felicitat. La companyia Brodas Bros ha estat l'escollida per inaugurar una fira que té
la voluntat de reforçar la seva relació amb el públic jove. La Fira de Teatre infantil i juvenil de
Igualada -La Mostra- és el primer mercat estratègic de la Generalitat de Catalunya d'enguany.

El Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, acompanyat per l'Alcalde d'Igualada, Marc Castells,
Tortell Poltrona, Padrí de La Mostra 2015 i Pep Farrés, Director Artístic; van inaugurar oficialment
la Fira reivindicant la importància del teatre per a tots els públics en un acte que es va celebrar al
Teatre Municipal l'Ateneu. El mercat estratègic del Departament de Cultura té lloc a Igualada fins
el 19 d'abril convertint la ciutat en un gran escenari per acollir les millors arts escèniques per a
tots els públics.

Ferran Mascarel va comentar que "aquesta mostra probablement és la més important perquè és la
què s'adreça a gent jove i a infants. És aquella gent que estan en un procés de construcció del seu
propi relat de vida". El conseller també va voler ressaltar que l'edat entre 12 i 16 anys "és un
moment en la vida de les persones que es necessita la interacció entre tres espais: la vida familiar,
la vida escolar i l'oferta pública cultural. Estem treballant en aquest cercle, entre les famílies, les
escoles i les propostes culturals, que és essencial per a què al final tinguem bons espectadors i
espectadores i bons ciutadans i ciutadanes".

La Mostra d'Igualada d'enguany compta amb una nova direcció, a càrrec de l'actor igualadí Pep
Farrés i la productora Sílvia Lorente, i una nova aposta artística: augmentar i millorar l'oferta
d'espectacles destinada exclusivament al públic juvenil (entre 12 i 16 anys).

La Mostra d'Igualada és el mercat de referència de les arts escèniques per a tots els públics de
Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles catalans per a públic infantil i jove. Està
organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Igualada.

CAL PORTAR ELS JOVES AL TEATRE

La fira per excel·lència de teatre per a tos els públics de Catalunya aposta clarament augmentar i
millorar l'oferta d'espectacles destinada exclusivament al públic juvenil (entre 12 i 16 anys) i que en
aquesta edició inclou fins a 12 espectacles específicament produïts per al públic d'aquesta franja
d'edat. Enguany, a banda de programar diversos espectacles adreçats als joves, la Mostra
d'Igualada va reflexionar ahir respecte l'assistència dels més joves al teatre amb una taula rodona.
A l'acte van participar 6 estudiants d'Igualada i diferents professionals que han impulsat programes
adreçats a joves des dels seus teatres i companyies.

Els participants han convingut en la necessitat de presentar sempre contingut de qualitat que
permeti fer una experiència personal a l'espectador; en la importància de crear espais sessions i
fins i tot espais físics- exclusius per aquesta franja d'edat; la importància de conèixer bé els canals
que utilitzen els més joves i utilitzar-los per fer arribar la informació xarxes socials, instituts-; la
necessitat de treballar conjuntament amb ells des dels processos creatius fins a la creació de



companyies; destacar els aspectes diferencials i de valor que té el teatre en front a d'altres
productes culturals o d'oci i a la vegada apropar-lo; pensar en arguments que no siguin únicament
tòpics; treballar mirar casos de bones pràctiques internacionals i de Catalunya i revisar quins
aspectes atrauen d'altres indústries com el cinema o els videojocs.

També s'ha fet especial èmfasi en la importància del paper de la família, la necessitat de reforçar
les relacions entre les institucions culturals, educatives i els mitjans de comunicació; així com la
urgència de treballar tots plegats en una mateixa direcció.

ALGUNS DELS PARTICIPANTS

Enguany hi haurà un total de 117 representacions de tots els gèneres escènics, tant a sala com a
carrer. 64 espectacles diferents, distribuïts en 4 itineraris en funció de l'edat dels espectadors. Hi
haurà 22 estrenes, 15 d'absolutes i 7 a Catalunya. En total està previst que participin a La Mostra
al voltant de 500 professionals.

Entre les novetats destaca la figura del padrí. En aquesta edició, el popular i mític pallasso català
Tortell Poltrona assumirà el paper de mestre de cerimònies d'una fira que vol vincular
l'esdeveniment a grans artistes del panorama cultural català i reconèixer la seva tasca en el món
de la infància.

Durant el dia d'avui (divendres) es podran veure propostes propostes internacionals en espais no
convencionals. La Mostra presentarà l'audàcia de les cies Aflel (Monstres) i els gal·lesos Theatr
Arad Goch (Where the leaves blow), que aposten per la utilització d'espais poc convencionals per
als seus espectacles, i l'estrena dels bascos Markeliñe, Quixot, premiada per la seva creativitat,
dramatúrgia i espai escènic a FETEN 2015, Fira Europea d'Arts Escèniques per a Nens i Nenes de
Gijón. A més, per la nit dos plats forts: la Cia. Estampades ocuparà La Cotonera amb un original
espectacle de circ anomenat Enfila S.A (21 h) i La Perla 29 presentarà la seva últimaes producció
La Julieta, en estrena mundial al Teatre de l'Aurora.

Igualment, la 26a edició també s'ha fixat objectius nous. A nivell professional, enguany s'ha
apostat per la internacionalització de la fira amb l'atracció de companyies i professionals d'arreu i
per la voluntat de recuperar l'escena i el mercat espanyol de teatre per a tots els públics. Ja per a
tothom, la fira incorpora un programa d'espectacles organitzats en itineraris per edats (espectacles
Per als petits: 3-6 anys, Per als no tan petits: 6-12 anys, Per als joves: 12-16 anys i Per a tothom:
aptes per a tots els públics a partir dels 3 anys) amb l'objectiu de facilitar-ne la tria.


