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CULTURES

La Mostra-Fira de teatre infantil
i juvenil d’Igualada va presentar
ahir a Barcelona la a edició, que
se celebrarà de l’ al  d’abril, amb
un centenar de funcions entre es-
pectacles de sala, de carrer i tallers.
En total, hi prendran part  com-
panyies, de les quals  són de
‘Anoia i  del Bages. Se n’hi havien
presentat .

Entre els criteris que s’han seguit
per dur a terme la selecció dels
muntatges, el director artístic, Òs-
car Rodríguez, assenyala que hi fi-
guren la qualitat de les produc-
cions i la seva novetat, és a dir, que
s’estrenin a Igualada, que s’hagin
estrenat durant l’últim any o bé
que no hagin girat dins el circuit in-
fantil. També era imprescindible
que fossin aptes per a la progra-
mació de les temporades de teatre
per a tots els públics d’arreu de les
terres de parla catalana. En aquest
sentit, La Mostra  acollirà 
estrenes i cinc companyies emer-

gents: Playmodes, Crema Espec-
tacles, Egos Petits, El Replà Pro-
duccions i Tanaka Teatre. 

Els grups de les nostres comar-
ques que hi participaran, els man-
resans Cia Sapastres i Teatre Mò-
bil presentaran els muntatges La
Faràndula Guillem Roca i Reprís,
respectivament. De l’Anoia, hi se-
ran Cia La Mandarina (L’ombra
avorrida), Gralla Manufactures
Teatrals (Una nit al museu), La
companyia del príncep Totilau
(La tempesta), Teatre Nu (Avi Ra-
mon) i Tot Circ (Pista que vinc!).

A l’hora de confeccionar la grae-
lla de programació, l’organització
ha intentat facilitar la tasca dels
programadors per tal que puguin
veure el màxim possible d’espec-
tacles. Per això, el   de les pro-
duccions es representen dues ve-
gades. Per aquesta a edició del
certamen, s’han inscrit a la fira 
programadors –que representen al
voltant de  entitats–, una dada
que, segons els seus responsa-
bles, demostra la importància de
La Mostra com a punt de trobada,
de contacte i de negoci amb les
companyies. Molt important es
presenta, doncs, l’espai de la Llot-
ja, una vela de  metres quadrats
estrenada en la darrera edició,
que aquest  intentarà repetir
la reeixida experiència del . Hi
haurà  expositors. 

Entre les novetats d’enguany
destaca l’organització d’activitats 
paral·leles a la programació de la
fira. El gerent de La Mostra va
subratlla la importància de la jor-

nada de formació per a progra-
madors que tindrà lloc el dia  d’a-
bril sota el títol Per què programar
espectacles per a tots els públics? en
la qual es comptarà amb la inter-
venció de l’holandès Franky De-
vos, així com dues taules rodones
que reuniran els responsables dels
projectes teatrals més destacats del
sector i els directors artístics de fes-
tivals internacionals tan recone-
guts com el Momix (França), Au
Bonheur des Mômes (França) i
Colpi di Scena (Itàlia). 

Una altra de la novetats, i coin-
cidint amb les dues dècades de La 
Mostra, és l’exposició  anys de La
Mostra que traça la trajectòria de
les  fires de teatre infantil i juvenil
que s’han celebrat a diferents ciu-
tats de Catalunya des del . 

Finalment, La Mostra enceta
enguany els Espais d’empresa que 
aporten una programació pa-
ral·lela a càrrec d’empreses distri-
buïdores que volen donar a co-
nèixer les seves produccions.

REDACCIÓ | MANRESA

El conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya,

Joan Manuel Tresserras, va afirmar
ahir durant la presentació de La
Mostra que aquest «és una de les
fires exemplars» pel que fa al seu
funcionament i perquè inverteix
en un sector que considera viable i
amb possibilitats de que el seu ne-
goci es multipliqui. 

D’altra banda, el conseller Tres-
serras va assegurar que el teatre
infantil i juvenil és un dels vectors
que determinen la qualitat dels pa-
ïsos i que, a més de cobrir una ex-
pectativa de negoci, La Mostra aju-
da a crear nous públics amb criteri
que es puguin «enganxar a l’activi-
tat cultural». 

A l’acte també hi va ser el direc-
tor de l’Institut Català de les Indús-
tries Culturals (ICIC), Antoni Lladó,
el qual va remarcar que a parer seu
La Mostra conjuga tres potes fona-
mentals de la cultura: l’espectacle,
el negoci i el coneixement.  

Per acabar, l’alcalde d’Igualada,
Jordi Aymamí, es va mostrar satis-
fet amb La Mostra pel grau de ma-
duresa al qual va arribar i per la
«implicació» que ha mostrat des
del primer moment la capital de l’A-
noia en aquest projecte.

�

Tresseras qualifica
la fira d’«exemplar» 

PRÍNCEP TOTILAU
�Divendres 3 d’abril. ATENEU.
� 22.30:00 H

La tempesta
La Companyia del príncep

Totilau va representar el mes
de gener passat a l’Ateneu d’I-
gualada La tempesta, un es-
pectacle de titelles amb el
què ara retorna al mateix es-
cenari, però dins de La Mosta.
L’única funció, de pagament,
tindrà lloc el 3 d’abril, a 2/4
d’11 de la nit. Per a nens i ne-
nes de 9 a 16 anys. La durada
serà de 60 minuts.

�

LA MANDARINA
�Dijous 2 d’abril i diumenge 5
d’abril. ATENEU

L’ombra avorrida
La companyia igualadina

La Mandarina presentarà a La
Mostra el seu darrer especta-
cle de dansa i teatre. Pensat
per a nens i nenes de 3 a 9
anys, L’ombra avorrida és una
proposta d’uns 45 minuts de
durada i de pagament. Es re-
presentarà el 2 d’abril, a les 12
del migdia, i el 5 d’abril, a les 6
de la tarda. En tots dos casos,
l’escenari serà l’Ateneu. 

�

ARXIU/MANUEL HIDALGO

TEATRE MÒBIL
�Dijous 2 d’abril i diumenge 4 d’abril. ATENEU. 
� 19.15 (DIA 2) I 22.30 H (DIA 4).

Reprís
Reprís és la tretzena obra de Teatre Mòbil, pensada per cele-

brar els 25 anys d’aquesta companyia de clowns manresana. Du-
rant el muntatge, un tren transportarà alguns dels personatges
emblemàtics que els seus actors han creat al llarg de tots
aquests anys. Les representacions tindran lloc a l’Ateneu. Seran
de pagament. La durada és d’una hora justa d’espectacle.

�

ARXIU/SALVADOR REDÓ

ARXIU/JOSEP ROJAS 7

CIA SAPASTRE
�Dissabte 4 d’abril. PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT. � 17.30 H

La Faràndula Guillem Roca
Els manresans Cia Sapastre

també tindran el seu lloc al
certamen de teatre infantil d’I-
gualada. La companyia del Ba-
ges presentarà en una única
funció el seu La Faràndula
Guillem Roca, un espectacle
d’animació per a totes les
edats. Serà a 2/4 de 6 de la
tarda, a la plaça de l’Ajunta-
ment. Es tracta d’un muntatge
de carrer i gratuït.

�

ARXIU/SALVADOR REDÓ 

TEATRE NU
�Diumenge 5 d’abril. AURORA.
� 16.30 I 18.00 H.

Avi Ramon
Els seguidors de la com-

panyia igualadina Teatre Nu
hauran d’esperar fins a la tar-
da de l’últim dia de La Mostra,
el diumenge 5 d’abril, per veu-
re’ls en acció. El grup presen-
tarà l’espectacle Avi Ramon,
en dues funcions de paga-
memt, totes dies a l’Aurora. La
primera tindrà lloc a 2/4 de 5 i
la segona a les 6. Muntatge
per a tots els públics.

�

ARXIU/JOSEP ROJAS

La Mostra de teatre infantil d’Igualada
reunirà 51 grups en la seva 20 edició

La programació, que es va presentar ahir a Barcelona, inclourà cinc propostes anoienques i dues
de bagenques entre l’1 i el 5 d’abril. En total, s’han previst un centenar de funcions
�

Aquesta és la xifra de companyies
que van presenatar el seus especta-
cles a la mostra igualadina. Només
51 han trobat lloc al certamen

 ASPIRANTS

LA XIFRA


