
BALANÇ DEL CERTAMEN TEATRAL La resposta del públic ha estat indiscutible. La Mostra d’Igualada creix i en total han estat 26.0000 els
espectadors que han vist els diferents espectacles al llarg del cap de setmana. Un miler més que l’any passat. Això s’ha notat a les sales on es
portaven a terme les representacions de pagament. I és que l’ocupació de les sales també ha augmentat i s’ha situat en el 89% 



El teatre familiar ha aconseguit
omplir més que mai els carrers i els
diferents espais tancats on es por-
taven a terme els diferents espec-
tacles. La Mostra d’Igualada abai-
xa el teló amb unes xifres que han
animat els organitzadors. I és que
un total de 26.000 persones han
passat per les diferents propostes
teatrals.  

L’alta afluència de públic s’ha no-
tat als carrers i als diferents espais
tancats. El centre de la capital ano-
ienca ha esdevingut una autèntica
festa, aquest cap de setmana. A les
diferents sales tancades, on es fe-
ien les representacions de paga-
ment, l’èxit també ha estat con-
tundent. Les xifres ho diuen tot. De
mitjana, l’ocupació ha estat del
89%, un 20 % més que el 2012. I ga-
irebé la meitat dels espectacles
han exhaurit entrades.  En el balanç
de l’any passat es parlava d’una
ocupació del 74%. Segons el gerent
de La Mostra, Òscar Balcells, «in-
crementar la xifra d’ocupació  és un
èxit i demostra que la fira de teatre
infantil i juvenil d’Igualada no no-
més és un punt de referència per al
sector professional, sinó que tam-
bé ho és per al públic».

En total, La Mostra ha penjat el
cartell de «localitats exhaurides» en
21 funcions, el que suposa el 45%

de les representacions programa-
des en espais tancats. Pel que fa als
espectacles de carrer, a les cerca-
viles i als tallers programats, s’esti-
ma que hi han passat 18.000 per-
sones. Els organitzadors diuen que
el temps els ha acompanyat i que
gràcies a les agradables tempera-
tures que s’han registrat al llarg del
cap de setmana, als carrers s’ha po-

gut viure un autèntic ambient fes-
tiu. I així ha estat.

A part del balanç de xifres, els
responsables de La Mostra desta-
caven ahir la qualitat de les dife-
rents propostes i de l’evolució del
mateix certamen. Posaven d’e-
xemple els comentaris que ha fet al-
gun programador francès que hi ha
estat present el cap de setmana i

que ha indicat als responsables
que La Mostra havia fet un salt
qualitatiu molt notori respecte de
la darrera vegada que hi va ser
present, fa quatre anys. 

Els responsables diuen que han
de fer un balanç més exhaustiu,
però que l’edició que ja acabat ha
estat un èxit indiscutible. Ara ja es-
tan començant a pensar en La

Mostra de l’any que ve, que s’espera
especial perquè arribarà als 25
anys de vida. 

Repercussió a la ciutat
El gerent de La Mostra comentava
que, en part, l’èxit ve donat per la
implicació dels igualadins amb la
fira. A més, diu que la repercussió
per a la ciutat és «més que positi-
va» gràcies a l’alta afluència de
persones d’arreu de Catalunya. En
aquest sentit, es mostra molt agra-
ït per l’alt nombre de voluntaris que
han ajudat a fer possible el certa-
men. En total, una cinquantena de
persones han col·laborat de forma
altruista. A més, assegura que du-
rant el cap de setmana –i sobretot
dissabte–, els restaurants i els dife-
rents establiments estaven atape-
ïts de visitants. 
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La Mostra d’Igualada es clou amb entrades
esgotades a la meitat dels espectacles de sala 

L’ocupació mitjana dels equipaments ha estat la més alta dels últims anys i s’ha situat en el 89%, el 20 % més que el 2012

Famílies assistint als darrers espectacles a l’aire lliure, ahir a la plaça de l’Ajuntament
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Més de trenta comerços
engalanen els aparadors

L’establiment Texpi és el
comerç guanyador del concurs

d’engalanament d’aparadors que
s’ha portat a terme en motiu de La
Mostra d’Igualada. Hi han participat
més de trenta. Els organitzadors en
fan una valoració positiva. 



ANÈCDOTA

La seva feina no ha estat fàcil.
S’ha encarregat de seleccionar
els prop de 50 espectacles que
s’han pogut veure en aquesta
edició de La Mostra. Se’n van
presentar prop de 300. Assegu-
ra que, tot i les dificultats per les
quals passen les arts escèni-
ques, al certamen igualadí s’han
pogut veure propostes molt

creatives i espera que això es tra-
dueixi amb un bon nombre de
contractacions. 

Quin balanç fa de La Mostra
que ja ha acabat?

El balanç és molt positiu perquè
el certamen evoluciona i cada cop
ho anem fent millor. A part, anem
consolidant activitats paral·leles.
Ha funcionat molt bé, per exemple,
la trobada entre programadors

francesos i algunes companyies. El
mercat de projectes també ha fun-
cionat molt bé. Cada any anem afi-
nant i creix la utilitat del certamen,
que és encaminada als professio-
nals del sector. Hem treballat mol-
tíssim i ara cal veure quins són els
fruits laborals, sent conscient que
estem en un moment difícil pel
que fa a les contractacions.

Quina valoració fa de les dife-
rents propostes artístiques que

s’hi han pogut veure?
El nivell de creativitat de les

companyies és molt bo. En gene-
ral, el nivell professional dels qui
hi són presents està cada vegada
un graó per sobre. I això es nota en
diferents aspectes. Per exemple,
trobem que, en general, els dife-

rents espectacles a actoral són
més competents, escenogràfica-
ment els espais estan més ben
pensats. Quant a la dramatúrgia,
ens trobem que els espectacles
tenen més contingut. Són tots
aquests els aspectes bàsics que sur-
ten més bé. 
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«El nivell del professional que hi
ha participat està un graó per sobre»

Entrevista Òscar Rodríguez
DIRECTOR ARTÍSTIC DE LA MOSTRA
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