
UN BALANÇ POSITIU la fira de referència a catalunya del teatre infantil i juvenil va tancar ahir la 23a edició amb una valoració molt
positiva per part de l’organització. Un equip dirigit per Òscar Balcells en la gerència i Òscar rodríguez en la vessant artística que, malgrat la
reducció del pressupost de 360.000 a 320.000 euros, ha aconseguit tancar l’edició d’enguany amb uns resultats similars als del 2011
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Les mateixes xifres finals de
l’any passat malgrat reduir el 10%
el pressupost i un dia menys.
Aquest és un dels motius que ex-
pliquen la positiva valoració que fa
l’organització de La Mostra d’I-
gualada, que ahir va abaixar el teló
després de quatre intensos dies. La
23a Fira de teatre infantil i juvenil
va continuar la tendència de les
darreres edicions, tant per públic
com per professionals dedicats al
sector. 

Així, segons l’organització, La
Mostra va congregar un total de
25.000 espectadors, repartits en
61 espectacles –118 representa-
cions– per a tots els públics. En el
cas de les funcions de sala de la pro-
gramació oficial de La Mostra, tres
de cada cinc van penjar el cartell
d’entrades exhaurides,  (37 de 63, el
6o%), mentre que l’ocupació de la
capacitat disponible va arribar al
74%, com l’assistència de       l’any
passat.

«En el context actual, que es
mantingui l’assistència de públic i
de professionals és molt positiu,
perquè demostra l’interès en l’oferta
cultural que proposa La Mostra
d’Igualada, i també que els espec-
tacles familiars continuen sent una
demanda a l’alça», va destacar ahir
Òscar Balcells, el gerent. En l’àmbit

professional, la fira va repetir l’as-
sistència de mig miler de progra-
madors, per conèixer propostes
de companyies, distribuïdores i
empreses del sector de les arts es-
cèniques per a tots els públics. La
Llotja, un envelat amb 40 estands
d’expositors, en va ser el punt de
trobada regular, a més d’una pro-
gramació paral·lela. Balcells tam-

bé va remarcar que en La Mostra
«s’ha generat un bon entorn perquè
els programadors puguin conèixer
les propostes dels expositors de
La Llotja» i  que «les sensacions so-
bre la feina feta aquests dies pels di-
versos professionals són bones».
Una dada pendent són les contra-
ctacions futures de les companyies
que han passat per La Mostra. 

Les últimes funcions
Tot i no igualar la gran assistència
de dissabte, els últims i diversos es-
pectacles de carrer i de sala de La
Mostra també van tenir ahir una
bona resposta de públic anoienc o
vingut d’arreu de Catalunya. 

La música va ser el gènere pro-
tagonista de la jornada.  La Tresca
& Xirriquiteula va presentar Per un

instant...; la Cia. L’Ou Ferrat, El
Ball a l’aigua; L’Auditori, Sona
Bach, amb la direcció musical del
saxofonista Llibert Fortuny; i els
anoiencs 2princesesbarbudes van
debutar a La Mostra amb Cançons
i rimetes. 

Una altra estrena musical, la de
Landri El Rumbero, va cloure l’e-
dició d’enguany al vespre, a la pla-
ça de l’Ajuntament, amb cançons
tradicionals a ritme de Rumba Ca-
talana.

En un altre gènere, un altre es-
pectacle esperat va ser el de Mu-
music Circus, la proposta guanya-
dora del Premi CatalunyaCaixa de
l’any 2010, que va representar Roda,
món a l’espai Tot Circ ubicat a la
plaça de Cal Font, mentre que les
titelles de Pinotxo, el nen de fusta
també van captivar.
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La Mostra d’Igualada abaixa el teló repetint
els 25.000 espectadors i el 75% d’ocupació

La xifra de mig miler de professionals del teatre familiar també s’ha mantingut, tot i la reducció del 10% del pressupost

El teatre de carrer de Traüt va cloure el seu itinerari del migdia a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada

JORDI GABARRÓ

Un aparador real per als
professionals del teatre familiar

El fet que cinquanta compa-
nyies presentin les seves pro-

postes, en quatre dies i en directe al
costat del públic al qual s’adrecen, és
una gran oportunitat que explica per
què els programadors han confiat de
nou amb el model de La Mostra.



LA CLAU

Ell és un dels cinc-cents
programadors que han assistit
a La Mostra. És de casa, però
ningú no dubta de la seva
expertesa perquè fa trenta-
cinc anys que es dedica al
teatre infantil. Onze d’aquests
van ser com a director de les
primeres edicions de La
Mostra, a la qual continua

estretament vinculat com a
assessor de l’equip artístic.

Quin regust li deixa l’edició
d’enguany de La Mostra ?

He vist molta gent per tot arreu,
sobretot dissabte i diumenge, tot
i que crec que no és tan important
la xifra d’assistència, sinó la quali-
tat i el tipus de gent que ve.

Segur que és difícil per la quan-
titat i diversitat, però em podria

destacar algunes propostes?
Mira, aquesta tarda he vist una

cosa preciosa de l'Estaquirot Tea-
tre, amb un llenguatge planer... I
n'he vist d'altres com Thomas
Noone Dance, o el Clinc! del Pep
Bou, que ha sigut una bona tro-
balla... No he vist res que digués:
«que dolent! Què hi fa això aquí?».
En general trobo que ha estat bé i
s'han vist coses molt interessants.

No deu ser fàcil l’elecció final

d’un programador...
No, has de ser molt curós, per-

què has de mantenir l’equilibri
entre la qualitat i la comercialitat,
mantenir un públic fidel  que cos-
ta molt de guanyar i poc de perdre.
No tries el que t’agrada a tu i prou.

La crisi econòmica es nota?

Els programadors tenim
menys diners i les companyies
són sensibles a abaixar preus, però
és un espiral perillós. A més, les ad-
ministracions estan tallant l'aixe-
ta als espectacles infantils. Els
nens no voten i per això són els
més susceptibles de ser castigats.
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«En general trobo que s’han vist
propostes molt interessants»

J.G.Entrevista Agustí Coll
PROGRAMADOR DEL GRUP XARXA IGUALADA I EXDIRECTOR DE LA MOSTRA


