
TEMA DEL DIA
Regió7 DIUMENGE, 14 D’ABRIL DE 2013 3

Enquesta: per què visita La Mostra?

FOTOS I ENTREVISTES D’ABEL GALLARDO

Un dia amb la família

Buscar espectacles
«Som de Xarxa d’Argentona i
vinc cada any a buscar espec-
tacles. Busquem propostes en
què la relació entre la qualitat i
el preu estigui bé. A part, vinc a
passar el dia amb la família»

MONTSE FARRIOL
ARGENTONA

Entreteniment familiar
«He vingut perquè els fills gau-
dissin de La Mostra. Aquest
any està molt animat. Hi ha
molta diversitat de propostes i
hi ha espectacles per a totes
les edats»

NÚRIA AMAT
ÒDENA

Cita per a programadors
«Sóc programador teatral. La
Mostra és una cita obligada per
a mi, perquè si no vinc, em
perdo què hi ha al mercat. Fa
catorze anys que vinc a Igua-
lada a veure el certamen»

ALBERT NAJEROS
TARRAGONA

Teatre i família
«Venim cada any. El meu marit
té una companyia de teatre i
no ens perdem cap edició. A
part, també és divertit i ens ho
passem bé amb la família»

SÒNIA TASIES
CERVERA

Un dia amb els nens
«Ja ho coneixíem. Fa dos anys
que hi venim. Hi hem tornat
perquè ens agrada. Hi hem vist
una evolució. Molts espais cada
cop estan millor perquè el pú-
blic hi estigui més còmode»

XAVIER GARRÓS
LES BORGES BLANQUES

Les activitats de carrer
«És una bona proposta per a
les famílies. Ja hem vist tres es-
pectacles que estaven molt bé.
Però sobretot venim per a les
activitats al carrer. Són diverti-
des i gratuïtes»

IVAN FELIU
MANRESA

Tallers i activitats
«Som d’aquí i, és clar, partici-
pem cada dia a les activitats
amb la família. Amb l’agenda
que hi ha, tenim un cap de set-
mana complet. Hem vist espec-
tacles que estan molt bé»

MERCÈ BALLETBÓ
IGUALADA

Veure espectacles
«Venim uns quants anys a La
Mostra amb la família. Mirem
l’agenda d’espectacles i anem a
aquells que ens criden l’atenció
i poden ser interessants»

PERE BOADA
COLLBATÓ

Què representa La Mostra per
a un programador?

La Mostra fa uns anys que s'ha
anat posicionant com una refe-
rència del sector dels espectacles
familiars. Això és així perquè el cer-
tamen fa molts anys que es realit-
za i ha anat madurant. A més,
s’ha d’afegir que la crisi ha fet que
tots els agents implicats en aquest
àmbit esmolem les eines perquè si-
gui útil.

El certamen serveix per me-
surar, també, la temperatura del
sector. Com es troba?

El teatre familiar com a gènere
no estava ben situat i ara hi ha una
demanda important d'aquest tipus
d'espectacles. Això és així perquè
són més assequibles que d’altres
que hi ha al mercat i als progra-
madors els interessa nodrir-se d'a-
quests espectacles des d'un punt
de vista econòmic. Ara, el país
s’adona que espectacles familiars
no són només per a nens, ja que
per cada nen hi vénen dos o tres
adults. 

Què està copsant a La Mostra?

Hi ha gent que fa coses molt in-
teressants amb grans productes
que tenen dificultats per vendre's
perquè, com més recursos s’hi
destinen, les tarifes són més altes.
Jo estic amb aquests. N'hi ha d'al-
tres que fan productes tan asse-
quibles de preu i de qualitat que
s'ha d'anar alerta. En temps de re-
cessió és perillós quedar-se amb
propostes pel simple fet que sur-
ten a compte. 

Ja ha pensat amb quines com-

panyies contactarà i quins es-
pectacles comprarà?

Jo busco coses interessants. És
a dir, que portin valor afegit. Els es-
pectacles normals que ja es poden
vendre per circuits no m'interes-
sen. No vull que el meu possible
client es quedi només amb l'a-
nècdota i les coses més fàcils. Bus-
co espectacles multidisciplinaris.
O simples i petits, però que m'a-
gradin. Vull que el públic pensi que
l'aposta valia la pena.

ABEL GALLARDO SOTO | IGUALADA
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Entrevista Pep Garcia
GESTOR CULTURAL DE LA GENERAL D’ESPECTACLES

«És perillós programar espectacles
pel simple fet de ser assequibles»

El gestor cultural Pep Garcia, ahir 

ABEL GALLARDO

Què significa per a les compa-
nyies participar a La Mostra?

És molt important. És on expo-
sem els nostres productes. Du-
rant mesos preparem els diferents
espectacles i aquí els mostrem al
públic i als programadors. És un
dia molt especial per a nosaltres.
I és que, dependent de si la pro-
posta funciona, o no, sortirà feina
per anar a un lloc o un altre.

Fins a quin punt és important
que una companyia d’espectacles
familiars estigui present en
aquest certamen?

En aquest sentit, per a nosaltres
és molt important. I és que si la
proposta funciona, podem co-
mercialitzar-la la temporada se-
güent. El mercat més important on
treballem és el català. I aquí hi vé-
nen els programadors del país. 

En quin estat d’ànim vénen
les companyies teatrals a La Mos-
tra d’Igualada?

És un sector que tenia una bona
salut i hi havia molt públic. Notem
la crisi, però encara hi ha una
gran demanda d'espectacles d’a-

quest tipus. El públic té ganes de
veure propostes teatrals. El pú-
blic està agafant una dimensió
important perquè no és només per
als més menuts, sinó que els nos-
tres espectacles al final es dirigei-
xen a tota la família. Aleshores, és
una proposta cultural popular que
fa que tingui molta força.

La crisi els ha obligat a fer pro-
duccions més modestes i això
ha repercutit en el fet de fer més
o menys funcions?

Nosaltres ens hem trobat que
hem fet espectacles més senzills a
l’hora de produir-los, però que
ens han sortit més bé. Han tingut
una sortida. Hi ha aquesta para-
doxa. No hi ha una relació direc-
ta entre el fet de posar-hi més
mitjans i tenir més oportunitats de
sobreviure en aquest món. Hem fet
esforços per posar-hi molt de talent
i anar més lluny. El resultat són dos
espectacles que, tot i tornar a la
senzillesa, ens han sortit bé. 
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Entrevista Atilà Puig
MEMBRE DE LA COMPANYIA TEATRE MÒBIL

«Tot i la crisi, encara hi ha una gran
demanda per veure teatre familiar»

Atilà Puig, ahir, abans de la representació de «Sense solta» 

ABEL GALLARDO


