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ESCALFANT MOTORS Més d’hora que l’any passat arribarà aquesta primavera la cita d’Igualada amb les arts escèniques per a nens i nenes,
noies i noies. Del 7 al 10 d’abril se celebrarà La Mostra a la capital de l’Anoia amb la novetat de més major presència de professionals vinguts de
més enllà dels Pirineus. El director Pep Farrés va avançar el nom de tretze dels espectacles programats i va ensenyar la imatge del certamen
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Un mercat és, abans que res, un
lloc per comprar i vendre. I enca-
ra que la gran afluència de públic
sigui un dels motius d’orgull de La
Mostra d’Igualada, la 27a edició
farà, del 7 al 10 d’abril, un pas en-
davant en el camí d’internaciona-
litzar el producte per fer més efec-
tiva la seva funció de plataforma de
promoció del teatre infantil i juve-
nil. El director artístic, Pep Farrés,
va explicar ahir l’agermanament
del certamen anoienc amb dos fes-
tivals europeus i va avançar la
identitat de 13 dels 55 espectacles
que es podran veure enguany.

«Ens volem obrir a Europa», va
afirmar Farrés. Des de l’any passat,
La Mostra presenta el seu projec-
te en festivals d’arreu del continent,
i fruit d’aquest treball és el vincle
que ha lligat amb la fira Au Bon-
heur des Mômes, de la població
dels Alps francesos La Grand Bor-
nand, i la Segni d’Infanza, que es
fa a Mantova (Itàlia). «Nosaltres
anirem allà i ells vindran a Igualada
per intercanviar experiències», va
afegir el director artístic.

Dins de la programació, la inter-
nacionalització de la fira es concre-
ta en la presència de dues com-
panyies italianes, Touch Clown i
Accademia Perduta. La primera
crea, en un espectacle de títol ho-
mònim, un partit de rugbi urbà
amb dotze clowns que interactu-
en amb els vianants i el mobiliari.
El grup acabarà de polir el mun-
tatge a Igualada, on s’hi estarà en
règim de residència des d’una set-
mana abans. La Perduta munta a
H+Guna versió de Hansel i Gretel
amb actors que tenen alguna dis-
capacitat física o mental.

La Mostra d’Igualada és una
de les sis fires de circ, teatre i mú-
sica que la Generalitat considera
estratègiques juntament amb les
de Vic, Olot, Tàrrega, Reus i Man-
resa. Una de les novetats que ex-
hibeix enguany és la pertinença a
la Coordinadora de Ferias de Ar-
tes Escénicas dels Estado (CO-
FAE), un factor que «ens ajudarà a
obrir mercat». L’any passat, la fira
va tenir 473 professionals inscrits.

De la resta del territori espany-
ol, arribaran a Igualada tres estre-
nes inèdites al país. La company-
ia La Rous, de Rosa Díaz, presen-
tarà Hilos, que tracta sobre «els fils

que ens lliguen als pares», va ex-
plicar Pep Farrés. Els castello-
nencs El  teatre de l’home dibui-
xant oferiran Screen Man, un mun-
tatge amb projeccions sobre els
somnis i l’anhel de fer-los realitat,
i els valencians Bambalina Teatre
Practicable posaran en escens
Cubs, «on cada funció és diferent
i amb un alt grau d’improvisació».

El cartell realitzat per l’il·lustra-
dor i dissenyador Xavier Mula (I-
gualada, 1983) «traspua el con-
cepte del teatre com una manera
de viatjar cap a altres mons i altres
realitats», va apuntar Farrés. L’es-
perit de la imatge gràfica d’aquest

professors de l’escola Gaspart
Camps es reflecteix en algunes
altres de les propostes presentades
ahir. Entre les  estrenes, ahir es van
avançar els noms de Loops, d’En-
gruna Teatre, una reflexió sobre el
pas del temps amb loops musicals
per als més petits; i Dibi dubi
dubà, d’Inspira Teatre, on tres au-
tòmats arraconats creen un parc
d’atraccions propis. Martí Torras,
responsable de l’aplaudit Rhum,
n’és el director escènic.

Bag Lady, de The Bag Lady
Theater, on una dona combat la
solitud creant números amb ele-
ments com les bosses de plàstic del
supermercat, passarà per Iguala-
da per persistir en una trajectòria
que fins ara reeixida. També ho fa-
ran MONS Dansa (els ex-Nats
Nus) amb Wabi-Sabi, un muntat-
ge per a tota la família que s’estre-
narà al març i tindrà en La Mostra
un aparador de primera categoria.
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La Mostra d’Igualada s’internacionalitza
La fira de teatre infantil i juvenil crea vincles amb dos festivals estrangers i tindrà una companyia italiana en residència

Quan són petits, hi van amb els
pares o l’escola. I quan es fan
grans, tornen al teatre. Però hi ha
una àmplia franja d’edat (10-18,
aproximadament) que es perd per
a la causa de les arts escèniques.
«És un univers molt complicat», va
admetre ahir Pep Farrés, alhora
que va reiterar que enguany per-

sistiran en l’intent iniciat l’any pas-
sat de portar aquests espectadors
a veure muntatges de La Mostra.

Una de les propostes és Ragaz-
zo, una creació de Teatre Tot Ter-
reny que ha rebut molt bones crí-
tiques al Teatre Eòlia de Barcelo-
na. Oriol Pla protagonitza un mun-
tatge que tracta sobre Carlo Giu-
liani, l’activista que va morir en una

trobada del G8 a Gènova. L’altra es-
pectacle que es va avançar ahir és
Amortal Combat, un muntatge de
dansa contemporània de Los Mo-
ñekos amb molt d’humor.

L’oferta per al públic d’entre 12
i 18 anys –amb una proposta ex-
clusiva per a l’alumnat de batxi-
llerat (17 i 18 anys)– se centralitzarà
a l’Espai L’Escorxador. 
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El públic adolescent tindrà una oferta
pròpia amb seu a l’Escorxador

La plaça de Pius XII dóna pas a
Cal Font com a escenari per als es-
pectacles de circ de gran format.
«El gènere evoluciona», va apun-
tar Pep Farrés, «i, encara que els es-
pectacles de pista rodona i el pú-
blic a prop continuen sent-hi, tam-
bé n’hi ha que demanen unes al-
tres dimensions». Cal Font «dóna
l’amplada» i s’instal·larà «una gra-

da amb bastant aforament», on es
duran a terme tres espectacles.

De la programació de circ, que
també tindrà un altre escenari pel
petit format, ahir es van avançar els
noms de Vincles, acrobàcies en
una estructura de canyes de bam-
bú a càrrec de la companyia Bover,
i Pelat, de Joan Català, que juga
amb l’emotivitat i la complicitat
amb el públic.
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Cal Font acollirà un gran espai
per a tres muntatges de circ

El públic va respondre amb majús-
cules a la cita de l’any passat, quan
es va poder escollir entre 64 espec-
tacles (22 estrenes), dels quals es
van fer fins a 117 representacions.

La programació completa de la fira
es donarà a conèixer les properes
setmanes. La tria s’ha fet entre 430
propostes presentades, el que
significa el 34 % més que el 2015.

55 ESPECTACLES

34.800 ESPECTADORS
LES XIFRES

El regidor Pere Camps, el dissenyador Xavier Mula i Pep Farrés aguanten una de les imatges de La Mostra

MIREIA ARSO

Xavier Mula, amb el seu cartell


