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Una eina per forjar
la personalitat

La Mostra: un referent indiscutible de 
les arts escèniques per a tots els públics

Un dels principals reptes de la societat actual passa arreu 

per despertar entre els joves vocacions de futur, fomentar 

valors i incentivar noves inquietuds. I, en aquesta fita, la 

cultura hi juga un paper fonamental perquè, en totes les 

seves disciplines, la cultura convida a la reflexió, activa la 

imaginació, sacseja consciències, incideix en els compor-

taments i amplia perspectives. 

El teatre és una de les formes d’expressió més poderoses 

en l’àmbit cultural. No té cotilles, es pot representar dalt 

d’un escenari o al bell mig del carrer, té propostes per a 

tots els públics i totes les edats, aborda temes incòmodes, 

colpidors o divertits, i acosta aquell que el representa a 

escassos metres d’aquell que ho presencia, fins i tot po-

dent interactuar.

Per això, el teatre pot i ha de ser un actor protagonista 

en aquest repte de forjar els adults del dia de demà i la 

seva personalitat. Cal valorar, doncs, com a encertada i 

Un any més, i ja en seran 29, Igualada esdevé la capi-

tal  de les arts escèniques per a nens i joves a Catalunya, 

on podem veure les novetats que els creadors han estat 

treballant perquè els espectadors de totes les edats en 

gaudeixin.

La Mostra, però, és molt més que una festa pels ciuta-

dans d’Igualada i pels espectadors que venen d’arreu. És 

també el nostre mercat estratègic a Catalunya per les arts 

escèniques destinades a públic infantil, juvenil i familiar, i 

punt de trobada imprescindible perquè els programadors 

trobin les propostes artístiques que formaran part de les 

seves programacions i de les que, al seu torn, en gaudiran 

els seus propis espectadors.

En aquesta edició se segueix apostant pels itineraris per 

edats i pels diferents formats i disciplines artístiques adreça-

des a aquest públic. A més, continua pensant en els joves, 

amb una programació exclusiva, complementada amb acti-

vitats  pròpies, que podrem veure a L’Escorxador.  

Amb una aposta ferma per la qualitat, la innovació i la pro-

necessària l’aposta feta ara fa uns anys per La Mostra 

d’Igualada d’orientar-se, més enllà del públic infantil i fa-

miliar, al públic adolescent i jove. Aquesta fira ha acon-

seguit que el teatre i tot allò que comporta, segueixin 

acompanyant els més petits també quan deixen de ser-

ho. I per això, aquest 2018, suposa un doble encert haver 

triat la curiositat com a eix temàtic.

A les portes de la 30a edició, que tindrà lloc l’any vinent i 

que la ciutat espera entusiasmada, us convidem a gaudir 

de les desenes d’espectacles que conqueriran Igualada 

durant aquests dies. Sigueu infants, joves, grans, profes-

sionals, espectadors habituals o simplement persones cu-

rioses, gaudiu de La Mostra d’Igualada.

Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada

ducció catalana, que segueix mantenint un altíssim nivell 

artístic i una gran presència a les programacions nacionals i 

internacionals, La Mostra d’Igualada, a més de ser un refe-

rent a Catalunya, està obtenint un molt bon posicionament 

en el seu àmbit a nivell internacional.

Així doncs, des de l’Institut Català de les Empreses Cultu-

rals (ICEC) en nom del Departament de Cultura  de la Ge-

neralitat de Catalunya, agraïm l’Ajuntament d’Igualada la 

seva feina per fer possible La Mostra, tot felicitant l’equip 

professional i artístic que hi treballa per fer que aquesta 

nova edició sigui tot un èxit. Només em resta desitjar-vos, 

tant als professionals com als espectadors, una molt bona 

Mostra! 

Xavier Díaz i Vilanova
Director de l’Institut Català de les Empreses
Culturals
Generalitat de Catalunya

EQUIP DE LA MOSTRA D’IGUALADA - 29a FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL
Director artístic: Pep Farrés / Director executiu: Òscar Balcells / Director executiu adjunt: Pol Gil Marimon / Producció i professionals: Arnau Vinós / Comunicació, premsa, públics i protocol: Núria Cañamares / 
Infraestructura i coordinació tècnica: Rafel Roca / Administració: Helena Parera / Estudiant en pràctiques: Maria Tort / Suport comunicació: Carla Vidal / Facilitador PRO de COFAE: Jaume Nieto / Cap de regidors: 
Paula Rañé / Coordinació voluntaris: Grup Xarxa Igualada (Francesc Rossell i Eva Galtés) / Coordinació grup joves: Ariadna Prat / Campanya promocional: Ramon Enrich / Disseny, grafisme i espot: Ramon Enrich, 
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i Jordi Lluch / Suport àrea tècnica: Jordi Llongueras / Cap de taquilles: Mónica Martínez / Taquilles: Maria Berenguer, Xènia Castelltort, Maria Muntaner i Montse Pelfort
I tot el personal tècnic, de producció i voluntaris que fa possible La Mostra d’Igualada.
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Estrena absoluta 

Estrena a Catalunya
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Espectacle amb el suport 
de Social Partners

Recordeu que, un cop hagin començat els espectacles, no es pot entrar a la sala.

Les entrades als espectacles de La Mostra d’Igualada no són numerades, per la qual cosa cal ser-hi amb l’antelació 
suficient per poder triar el seient que vulgueu.

Quan planifiqueu els espectacles que voleu veure, deixeu un marge d’una hora entre la finalització d’un i l’inici 
del següent, ja que, en cas de retard en el primer, no és possible arribar a l’hora al següent.

No s’admeten devolucions ni canvis d’entrades un cop ja s’han comprat. Assegureu-vos a la taquilla o bé en com-
prar a través del web de La Mostra que heu triat i us han lliurat les entrades que heu demanat.

En cas de suspensió d’un espectacle, les entrades només podran ser reemborsades a les taquilles de La Mostra.

Els pares que portin cotxets per a nens petits caldrà que els deixin al vestíbul de la sala on es faci la representació. 
L’organització no es fa responsable de la vigilància de cap objecte que hi hagi al cotxet.

Els espectacles s’han agrupat per itineraris (franges d’edat) i per ordre cronològic de la primera funció. A cada 
fitxa s’indica l’edat recomanada.

Endueu-vos les pàgines centrals del diari (19-22) i tindreu un programa de mà! 

19 Informació i venda de localitats
20-21 Graella
22 Plànol 

33 Col·laboracions
34 La Mostra SOLIDÀRIA
36 IV Concurs de crítica teatral 
36 Feu-vos preguntes
36 Voteu el millor espectacle de La Mostra
37 Exposicions
38 Concurs d’aparadors i Joc del Comerç
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ITINERARI
PER ALS MÉS PETITS (+3 ANYS)

 1

ITINERARI
PER ALS NO TAN PETITS (+6 ANYS)

2

PROGRAMA DE MÀ

ITINERARI
PER ALS JOVES (+12 ANYS)

3

ITINERARI
PER A TOTHOM

4

ACTIVITATS DE LA FIRA

6 Múcab Dans ‘Blowing’
6 Pea Green Boat ‘Gnoma’
6 Iguana Teatre ‘Una història vertadera’
6 Teatro Paraíso ‘Xocolat’
6 Cia. de teatre Anna Roca ‘El secret de la Nanna’
7 Teatro delle Briciole ‘Pop Up’
7 Ka Teatre ‘Kàtia’
7 Pentina el Gat ‘Corre Trufa!’
7 Festuc Teatre ‘Adéu, Peter Pan’
8 Inspira Teatre ‘L’Ornet vol cantar’
8 El ballet imperial de la reina Rosamunda ‘El meu príncep blau’

10 Thomas Noone Dance ‘Molsa’
10 Factory Cia. Transadriatica ‘Diario di un brutto anatroccolo’
10 Mimaia Teatre ‘Roig Pèl Boig’
10 Viu el Teatre ‘Alícia al país de les meravelles’
11 Teatre al detall ‘La nena dels pardals’
11 Clair de lune Théâtre ‘Mon ami le monstre’
12 Teatre de l’Aurora ‘La casa perduda’
12 Solfasirc ‘Dékoncert’
12 Don Davel ‘Le Fumiste’
12 Marie de Jongh ‘Amour’
13 Les Bianchis ‘Les Clinck’
13 Cia. Xirriquiteula Teatre ‘Laika’

15 Teatre de l’Enjòlit ‘El misteri de Fermat’
15 TeDebat ‘La corda’
15 La frontera artesanal ‘Quins clàssics!’
15 Col·lectiu Mos Maiorum ‘Mos Maiorum’
16 Kimani ‘Cospress’
16 Mise en Lumière/Barna-Bé ‘Bombers’
16 Oh!Diosas ‘Ho femme fatal’
16 Cal y Canto Teatro ‘Lost dog... Perro perdido’
17 Sidral Brass Band ‘Red Wine Cabaret’
17 Cia. B de Bareka ‘Paràsits’
17 Balkan Paradise Orchestra ‘Balkan Paradise Orchestra’

24 La Tournoyante ‘No/More’
24 Zum-Zum Teatre ‘La gallina dels ous d’or’
24 Landry El Rumbero ‘Ets especial’
24 Cobla Bisbal Jove ‘Tututs!’
24 Circ Pistolet ‘Quan no tocàvem de peus a terra’
25 Mumusic Circus ‘Flou Papagayo’
25 Ludo Circus ‘Ludo Circus Show’
25 Ensemble una cosa rara ‘Notes & Films’
25 Hotel iocandi ‘Esquerdes’
26 Toc Toc Jocs ‘Obre les portes al món dels jocs’
26 Engruna Teatre ‘Tufff!’
26 Amer i Àfrica Circ Cia ‘Envà’
26 (Cia)3 ‘Mur’
26 Lanórdika circo&danza ‘Rojo estándar’
28 El Perro Azul Teatro ‘Globe Story’
28 Sidral Brass Band ‘Clap!’
28 Espai Liminal ‘Patufet & El Fandango’
28 Companyia de circ “Eia” ‘Espera’
28 El dit al nas ‘Els viatges d’en Filalici’

El Menú infantil

Quan t’asseus a la taula d’un restaurant, acom-
panyat de criatures, de seguida et posen a les 
mans la carta on amb lletres visibles hi diu: Menú 
infantil. Molts d’aquests menús estan fets a base 
d’aliments de baixa qualitat, grans dosis de fre-
gits, begudes ensucrades i postres fets de greixos 
saturats. Entenc que el que busquen, tant pares 
com restauradors, és que sigui fàcil de menjar. 
Però, per què el concepte “fàcil de menjar” ha 
de comportar baixa qualitat? Un Menú infantil 
bé podria estar fet amb aliments de bona qua-
litat, que fos atractiu a la vista, amb quantitats 
adequades a la gana dels infants i, sobretot, que 
fos saludable.

Quan portem les criatures al teatre, per molt 
allunyat que sembli, la situació és similar. El que 
passa a l’escenari és l’aliment que el públic inge-
reix: els ha d’atraure, la qualitat ha de ser bona, 
la quantitat adequada i, sobretot, ha de perdurar 
dins seu.

Quan dic que ha de perdurar dins seu, em refe-
reixo a que allò que veuen i viuen, al llarg d’una 
hora, els emocioni, però també que els generi 
preguntes, inquietuds, reflexions i que potser al 
cap d’un temps els torni.

M’agrada que el teatre no sigui ingerit com un 
menú infantil, ràpid i sense aportar-nos res, sinó 
que pugui ser assaborit i que, després, el cervell, 
el cor i la pell l’assimilin i perduri molt temps dins 
nostre.

Per això proposem espectacles que disparin pre-
guntes, que traspassin murs, que ens sorpren-
guin, que ens donin joc i que ens permetin aturar 
el temps per una estona. Espectacles que resta-
ran dins nostre i que, sense adonar-nos-en, ens 
alimentaran i ens faran créixer.

Pep Farrés
Director Artístic de La Mostra d’Igualada



En un espai net i perfecte s’elabora una curiosa matèria: tau-
letes de xocolata. Hi viu una dona encantada amb les rutines 
i l’ordre del lloc. L’arribada per sorpresa d’una companya ex-
travertida, divertida i impulsiva transformarà l’univers asèptic 
inicial. Perquè a la nouvinguda l’avorreix la monotonia i està 
decidida a contagiar la seva mirada curiosa a aquesta dona 
tan previsible amb qui s’ha trobat.

Teatro Paraíso (País Basc)

www.teatroparaiso.com
#xocolat

Teatre
Dramatúrgia: Rosa A. García i Ramon Molins/ 
Direcció: Ramon Molins/ Intèrprets: Rosa A. García 
i Maitane Goñi/ Escenografia i vestuari: Elisa 
Sanz/ Producció: Teatro Paraíso
Espai Cívic Centre
Divendres 13 d’abril a les 15:45h         i 18h

Xocolat

6

€Txt 45’ +3

Na Berta i na Maria ajuden en Pau a contar la seva història: 
des del seu naixement com a infant abandonat, passant per la 
recerca d’una família que l’aculli, per un episodi d’abús greu, 
per la impossibilitat d’adaptar-se a l’escola i per la recerca, 
ben àrdua i difícil, d’una mare que resideix en un altre país.

Iguana Teatre (Illes Balears)

www.iguanateatre.com
#unahistoriavertadera

Teatre
Dramatúrgia i direcció: Pere Fullana/ Intèrprets: 
Patricia Morales, Alba Flor i Tomeu Blanch/ Tècnic de 
llum i so: Juanro Campos/ Producció executiva: 
Jordi Banal
Teatre de l’Aurora
Divendres 13 d’abril a les 15:30h         i 19h

Una història vertadera

3

Gwendolyn i la seva amiga Matilda han construït una casa 
per viure juntes. N’estan molt il·lusionades però, a poc a poc, 
s’adonen que la convivència no és tan senzilla. 
Un dia la Gwendolyn rep una invitació per anar a celebrar 
l’aniversari de la seva germana. Un contratemps en el camí 
canviarà la seva relació amb la Matilda. 
‘Gnoma’ és un espectacle de titelles sobre el repte de la con-
vivència i l’amistat, les diferències i l’acceptació dels altres. 
També és un àlbum il·lustrat publicat per Kireei editorial.

Pea Green Boat (Catalunya)

www.peagreenboat.es
#gnoma

Titelles
Guió: Emilia Esteban Langstaff i Eduard Blanch 
Barbany/ Direcció, construcció d’escenografia i 
titelles: Eduard Blanch/ Manipulació i construcció de 
titelles: Emilia Esteban Langstaff/ Música: Lisa Bause/ 
Agraïments: Rene Baker/ Vestuari: Patricia Viossà                                                                                                                         
Espai Cívic Centre
Divendres 13 d’abril a les 9:30h i 10:45h

Gnoma

6

Cat 45’ +3€

Txt

Ara mateix, en aquest precís moment, deuen estar volant milions 
i milions de desitjos que volen fer-se realitat. Demanem desitjos 
de moltes maneres diferents; bufant les espelmes el dia del nos-
tre aniversari, veient passar un estel fugaç, bufant una pestanya, 
tirant una moneda a un pou o bufant una flor de dent de lleó. 
A ‘Blowing’ viurem el viatge d’una petita espora que té una 
missió, complir el desig de la Yuri. Un viatge a través del vent, 
ple d’aventures i situacions en què trobarem les respostes a 
totes aquestes preguntes... o no!

Múcab Dans (Catalunya)

Blowing 

www.mucabdans.info
#blowing

Dansa
Director: Toni Mira/ Compositor: Dani Campos/ 
Ballarins: Irina Martínez i Guille Vidal-Ribas/ 
Músic: Joan Laporta/ Llums: Quico Gutiérrez/ 
Vídeo: Francesc Isern/ Il·lustració: Albert Arrayás/ 
Interactius: Antonio Vera/ Escenografia: Santi 
Cabús
Teatre Municipal l’Ateneu
Dijous 12 d’abril a les 11h i 15:30h

1

50’ +3€

Us imagineu un conte desplegat dins d’un camió? Us pre-
sentem ‘El secret de la Nanna’! A través de la nostra prota-
gonista, la Nanna, i el seu company, podrem descobrir tot 
un món fantàstic darrere la caixa del seu camió...

*L’espectacle dura 10 minuts i té un aforament de 10 persones.
  Es representa consecutivament durant 120 minuts

Companyia de teatre Anna Roca (Catalunya)

El secret de la Nanna

www.annaroca.com
#elsecretdelananna

Teatre visual
Idea i direcció: Anna Roca i Toni Tomàs/ Actors: 
Anna Roca i Jordi Gilabert/ Disseny il·lustració: 
Txesco Montalt/ Direcció tècnica: Stagelab/ 
Vestuari: Júdith Torres
Plaça de l’Ajuntament
Divendres 13 d’abril a les 17h
Dissabte 14 d’abril a les 11h i 16h

14

120’ +3Txt €

06   ITINERARI 1 per als més petits (+3 anys)
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€Cat 55’ +3



Teatro delle Briciole (Itàlia)

www.bricioleproduzioni.com
#popup

Pop Up

6

€ 45’ +3Txt

Teatre d’objectes
Autoria, direcció i dramatúrgia: Giulia Gallo i 
Giovanni Guerrieri/ Col·laboració: Giulia Solano/ 
Intèrprets: Francesca Ruggerini, Chiara Renzi i 
Paolo Romanini
Espai Cívic Centre
Dissabte 14 d’abril a les 10h i 11:30h

Reinventant el llibre animat en format teatral, ‘Pop Up’ entre-
llaça les micro-històries d’un nen de paper i una enigmàtica 
esfera: les evolucions de ritme, colors i sons de les relacions 
que estableixen els personatges, les seves trobades i les seves 
transformacions.
Dues actrius/animadores donen vida i veu als dos protagonis-
tes de paper, jugant amb l’aparició de les figures i les formes, 
en la interacció amb els seus cossos, en el moviment i sobre 
la il·lusió del moviment, en la sincronia entre les veus i les 
imatges.

La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventura de la seva 
vida que viurà acompanyada de la seva mare. Trobarà el que 
busca? 
‘Kàtia’ és un espectacle visual, amb titelles i objectes, que ens 
parla de la necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels.

Ka Teatre (Catalunya)

www.teatrenu.com
#katia 

Teatre
Idea i autoria: Ka Teatre/ Direcció i dramatúrgia: 
Víctor Borràs/ Repartiment: Muntseta Pelfort i 
Maria Berenguer/ Escenografia i objectes: Joan 
Pena/ Música: Lluís Cartes/ Vestuari: Germanes 
Moreno/ Producció: Maria Hervàs i Gerard Palomas
Cotxeres dels Moixiganguers
Dissabte 14 d’abril a les 10h i 11:30h

Kàtia

7

€Cat 50’ +3

La Trufa és un gosseta que viu amb una parella i els seus 
dos fills i no coneix més que l’amor que li donen els seus 
amos. Durant unes vacances a la muntanya es perd i comença 
l’aventura que la portarà finalment al retrobament amb la 
seva família. En aquest viatge la Trufa venç les pors i desco-
breix l’amistat dels altres, que l’ajuden a arribar a casa. Quatre 
músics i actors us explicaran aquesta aventura fantàstica de la 
mà de cançons molt melòdiques i ritmes i estils molt variats.

Pentina el Gat (Catalunya)

www.pentinaelgat.com
#corretrufa

Música
Direcció i producció: Pentina el Gat/ Text: Xavier 
Vila/ Intèrprets: Silvida Dotti, Xavier Vila, Pol Soler 
i Sam Atencia/ Música: Sam Atencia/ Dibuixos: 
Cristina Masramon/ Escenografia: Catells i Planas/ 
So i llum: Joan Carles Ros i Salvà
Espai Cívic Centre
Dissabte 14 d’abril a les 16h i 18h

Corre Trufa!

6

€Cat 55’ +3

La Maria és una nena amb molta imaginació, li encanten els con-
tes, històries i aventures que li explica el seu avi, amb qui passa 
totes les tardes jugant a Peter Pan. Una nit, els nens perduts 
s’enduran la Maria cap al país de Ja mai més... els pirates, la 
campaneta, els indis i tot l’imaginari que va escriure en James 
Matthew Barri passaran a formar part de la seva realitat.
Una tendra història que ens parla del vincle actual entre els 
infants i els seus avis, i com els pares gestionen aquesta re-
lació molts cops convertida en necessitat.

Festuc Teatre (Catalunya)

Adéu, Peter Pan

www.festuc.net
#adeupeterpan
 

Titelles 
Actors titellaires: Ingrid Teixidó i Pere Pàmpols/ 
Tècnic: Jordi Torras/ Titelles i escenografia: Joan 
Pena/ Música: Franki Moreno/ Orquestra: Fireluche/ 
Projeccions: Sergio Sisques/ Adaptació: Ingrid 
Teixidó/ Direcció: Pere Pàmpols
Teatre Mercantil
Diumenge 15 d’abril a les 10h
i 11:30h

2

€Cat 50’ +3
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Dos exploradors ens explicaran el descobriment que han fet 
d’una nova espècie. I així coneixerem la història de l’Ornet, un 
ocell que acaba de néixer i té unes ganes boges de descobrir 
món i de cantar per primera vegada a la seva vida a la coral 
d’El Gran Arbre Melodiós. Però no supera la prova d’accés pel 
seu nivell no apte. Tot i que s’esforça per millorar, no troba ni 
el mètode adequat ni la persona que el pugui acompanyar en 
el seu aprenentatge.

Inspira Teatre (Catalunya)

www.inspirateatre.com
#lornetvolcantar

Teatre musical
Dramatúrgia: Inspira Teatre/ Direcció: Bàrbara Bécker/ 
Intèrprets: David Anguera i Esther Westermeyer/ 
Música: Mònica Samit/ Escenografia i titelles: 
Martí Doy/ Vestuari: Raquel Eme/ Disseny de 
llum i tècnic: Guillem Rodríguez
Espai Cívic Centre
Diumenge 15 d’abril a les 11:15h i 16:30h

L’Ornet vol cantar

6

€Cat 50’ +3

Mentre cau una forta tempesta, una dona del segle XXII i 
una altra del XVII es troben a través d’una porta fantàstica 
que connecta les dues èpoques. Sorprenentment, una con-
viu amb un goril·la i l’altra espera il·lusionada l’arribada d’un 
príncep blau. A través de la música del Barroc, les dues do-
nes aprendran a deslliurar-se dels rols femenins imposats per 
ambdues societats, i a ser felices per si soles.

El ballet imperial de la reina Rosamunda 

(Catalunya)

www.reinarosamunda.cat
#elmeuprincepblau

Dansa
Direcció escènica i dramatúrgia: Marc Hervàs/ 
Intèrprets i coreografia: Beatriz Macías i Gemma 
Güell/ Escenografia: Marc Hervàs/ Titelles, 
màscares i vestuari: Martí Doy/ Producció 
executiva: Lorena Benesey, Júlia Brescó i Clara 
Dalmau
Teatre de l’Aurora
Diumenge 15 d’abril a les 16:30h i 18h

El meu príncep blau

3

€ 50’ +5Txt

08   ITINERARI 1 per als més petits (+3 anys)
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Basat en el llibre de David Cirici, Molsa és la història de la se-
paració i el rencontre de Janinka i el seu gos, Molsa. La guerra 
els separa, però l’amistat supera totes les barreres i, després 
de moltes aventures i desventures, es tornen a trobar. L’obra 
evoca aquesta experiència durant quatre moments del viatge. 
Els gossos Molsa i Menta i altres personatges de l’obra ens 
contaran aquesta bonica història d’amistat.

Thomas Noone Dance (Catalunya)

www.thomasnoonedance.com
#molsa

Dansa
Direcció i coreografia: Thomas Noone/ Ajudant de
direcció: Núria Martínez/ Text: David Cirici/ Música: Jim 
Pinchen/ Ballarins: Joel Mesa i Paula Tato, Pierfrancesco 
Porrelli i Eleonora Tirabassi/ Intèrpret: Blai Rodríguez/ 
Repetidora: Andrea de Vallescar/ Titelles: Martí Doy/ 
Llum: Horne Horneman/ Vestuari: Marc Udina/ 
Producció: Teatre Lliure i Institut de Cultura de Barcelona
Teatre de l’Aurora
Dijous 12 d’abril a les 15:30h

Molsa

3

€Cat 50’ +6

El dia que l’Alícia fa deu anys, li regalen el seu primer mòbil. El 
conill blanc, però, li roba i ella haurà de recórrer el país de les 
meravelles fins arribar al palau dels mòbils per recuperar-lo. 
Ho aconseguirà? Amb aquest viatge, l’Alícia s’adona que no 
pot viure com fins ara, que enganxada al mòbil es perd mol-
tes coses, com el valor de la imaginació i la lectura. I aprendrà 
a fer ús de la tecnologia amb criteri. Marta Buchaca s’uneix 
a Viu el Teatre per presentar una Alícia rabiosament contem-
porània i actualitzada.

Viu el Teatre (Catalunya)

www.viuelteatre.com
#aliciameravellesmusical

Teatre musical
Autora: Marta Buchaca (a partir de l’obra original de 
Lewis Carroll)/ Director: Jordi Andújar/ Intèrprets: 
Jordi Llordella-Joan Codina, Júlia Bonjoch-Xuel Diaz, 
Marc Pujol i Queralt Albinyana-Cristina Murillo/ 
Composició musical: Keco Pujol 
Teatre Mercantil
Divendres 13 d’abril a les 15:30h         i 19:00h

Alícia al país de les meravelles

2

€Cat 70’ +6

A les mines de carbó de Mai més hi viu Roig Pèl Boig. 
Encara és un nen, però ja coneix el treball dur de la mina 
i el sabor de les pedres. El carbó que troba Roig il·lumina 
el món de fora, un lloc idealitzat on somia escapar algun 
dia per poder mirar la lluna. Però al món de fora la llum no 
deixa que es vegin les estrelles i a ningú sembla importar 
saber d’on ve tot el carbó. Una història de llum i ombres 
que convida a una reflexió sobre el visible i l’invisible; so-
bre l’origen, la finalitat i el valor de les coses que envolten 
les nostres vides.

Mimaia Teatre (Catalunya)

www.mimaia.blogspot.com
#roigpelboig

Titelles
Autors i intèrprets/manipuladors: Mina Trapp i 
Dora Cantero/ Direcció i dramatúrgia: Dora Cantero/ 
Música i titelles: Mina Trapp/ Escenografia: Mina 
Trapp i Ángel Navarro/ Mirada externa: Carlos 
Gallardo/ Producció: Mimaia Teatre/ Personal 
tècnic: Ivo García
Teatre de l’Aurora
Divendres 13 d’abril a les 9:30h i 11:30h

Roig Pèl Boig

 3

€Cat 50’ +6

El naixement i el rebuig per part de la família; l’escola i el bu-
llying; el món laboral; l’amor que neix de sobte i ràpidament 
pot desaparèixer; la guerra com a horror inexplicable... Eta-
pes d’un món hostil, potser, però això seguirà així fins que el 
nostre “aneguet” pugui mirar-se als ulls i acceptar-se tal com 
és, igual que el petit aneguet del conte de fades d’Andersen 
quan, mirant el llac, descobreix la seva veritable identitat. No 
hem d’ocultar les cicatrius acumulades a la vida, ja que poden 
i han de convertir-se en el nostre tresor.

Factory Compagnia Transadriatica (Itàlia)

www.compagniafactory.com
#diariodiunbruttoanatroccolo

Teatre
A partir del conte de: H.C. Andersen/ Dramatúrgia 
i direcció: Tonio De Nitto/ Intèrprets: Ilaria Carlucci, 
Francesca De Pasquale, Luca Pastore i Fabio Tinella 
Teatre Municipal l’Ateneu
Dijous 12 d’abril a les 21h espectacle inaugural  
Divendres 13 d’abril a les 11h

          Amb el suport de Social Partners

Diario di un brutto anatroccolo

1

€ 55’ +6Txt
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Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país 
perquè es mengen el gra, una nena, la Ming Li, decideix por-
tar-li la contrària i seguir les directrius del seu cor. 
Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quo-
tidians, el respecte a la vida i la saviesa innata dels nens.

Teatre al detall (Catalunya)

www.teatrealdetall.com
#lanenadelspardals

Teatre musical
Text: Jordi Palet/ Direcció: Joan M. Segura Bernadas/ 
Intèrprets: Txell Botey i Xavi Idàñez/ Música: La Tresca
i la Verdesca/ Il·lustracions: Noemí Villamuza/ Disseny 
gràfic i animació Timoner: Sergi Cugat/ Escenografia 
i vestuari: Víctor Peralta/ Il·luminació: Yuri Plana
Teatre Mercantil
Dissabte 14 d’abril a les 10h
i 11:30h

La nena dels pardals 

2

€ 60’ +6Cat

Un titellaire i la seva graciosa assistent creen una estranya 
silueta als ulls dels espectadors i li donen vida per expli-
car la terrible història de Frankenstein. El relat, basat en la 
novel·la de Mary Shelley, explora amb una fresca poètica 
visual el tema universal de l’exclusió i el rebuig a la di-
ferència.  
‘El meu amic el monstre’ és un espectacle de teatre 
d’ombres còmic, sensible i absurd. Els actors es fusionen 
amb les pantalles jugant a espantar el públic i buscant el 
plaer de l’esgarrifança.

Clair de lune Théâtre (Bèlgica)

www.clairdelunetheatre.be
#monamilemonstre
 

Teatre d’ombres
Autors i intèrprets: Paulo Ferreira i Amanda Kibble/ 
Posada en escena: Francy Begasse/ Construcció 
de marionetes: Paulo Ferreira/ Escenografia: 
Elise Dethier i Bernard Destree/ Vestuari: Sophie 
Debaisieux/ Il·luminació: Jean Louis Gilles/ Efectes 
especials: Paco Arguelles/ Fotografia: Luiza 
Rauleac/ Música: E. Ondine, J. Vallons i Joao Nidaj 
Teatre de l’Aurora
Dissabte 14 d’abril a les 10h i 12:30h

Mon ami le monstre

3

€ 55’ +6Txt
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L’Hipòlit és el músic megalòman i el Gerard l’ajudant dotat de 
gran creativitat i qui ha de respondre a totes les demandes 
pel bon funcionament del concert. El Gerard crearà un seguit 
d’accidents que desviaran el curs del concert per portar al 
gran Hipòlit per camins desconeguts i inversemblants, que 
permetran al públic gaudir d’un duo més que sorprenent.  
Concert de circ, on cada artista sobrepassa les seves fronteres 
creatives per endinsar-se en l’univers de l’altre. Un concert 
únic en el seu gènere, sorprenent, innovador, divertit i com-
movedor.

Solfasirc (Catalunya)

www.solfasirc.org
#dekoncert
 

Circ
Direcció: Biel Rosselló/ Direcció teatral i posada 
escena: Pascale Diseur i Ferran Utzet/ Intèrprets: 
Biel Rosselló i Antoine Dagallier/ Ull extern pallasso: 
Michel Rousseau/ Tècnics: Aleix Ramisa o Jordi 
Puig/ Imatge i disseny: Cédric Menager
Teatre Mercantil
Dissabte 14 d’abril a les 17:30h            i 19h

Dékoncert

2

€ 55’ +6

Le Fumiste és un homenatge als records d’infantesa i altres 
moments de la vida. Records de fum apareixen i ballen davant 
dels nostres ulls, dialoguen amb les emocions i omplen el pre-
sent d’una manera tan viva que semblen ser reals.
Però quan intentes atrapar-los s’escapen entre els dits, can-
vien de forma i s’esvaeixen.
Espectacle de circ, teatre d’objectes, màgia i narració oral.

Don Davel (França)

www.dondavel.com
#lefumiste

Circ i màgia
Creació, direcció i interpretació: Davel Puente 
Hoces/ Acompanyament a la creació: Alberto 
Quirós/ Manipulació de titelles: Zero en Conducta/ 
Text i veu: Anouck Sébert/ Disseny de llums: 
José Herradón/ Escenografia: Paloma Bravio i Anita 
Trenzamundos/ Vestuari: Nicole Sébert
Teatre de l’Aurora
Dissabte 14 d’abril a les 18h i 19:30h

Le Fumiste

3

Cat € 55’ +6 E!

Dan viu en una petita casa al mig d’una serralada fent de guar-
dià del bon temps. Però un matí, un fet inesperat s’emporta 
casa seva i en Dan ho perd tot. A contracor, començarà un 
llarg viatge cap a terres llunyanes i desconegudes, resseguint 
les passes d’altres que ja van marxar, on buscarà un nou lloc 
on viure. 
La Cia. Teatre de l’Aurora presenta ‘La casa perduda’, un fas-
cinant espectacle per a tots els públics de gran riquesa visual 
i musical.

Cia. Teatre de l’Aurora (Catalunya)

www.teatreaurora.cat
#lacasaperduda

Teatre
La casa perduda

€ 45’ +6

Dramatúrgia: Salvador S. Sánchez/ Direcció: Joan 
Arqué/ Intèrprets: Roger Julià, Esperança Crespí i Pep 
Pascual/ Música: Pep Pascual/ Escenografia: Adrià 
Pinar/ Màscara i titella: Carles Piera/ Vestuari: Rosa 
Lugo/ Il·luminació: Xavier Amat/ Maquinista: Pau 
Segalès/ Producció: Montse Pelfort i Montse Valentí/ 
Distribució: Xavier Gonzàlez (Escenapart Management)
Cotxeres dels Moixiganguers
Dissabte 14 d’abril a les 17:30h i 19h

7

Txt

Txt

Uns nens juguen al país on tot comença. S’atreveixen a esti-
mar sense saber quin és el seu veritable significat. No dubten 
en enemistar-se abans, fins i tot, de trobar la paraula odi a les 
seves butxaques. Saben d’olors, pell, carícia, abandonament, 
refugi, desig. No saben del temps. I de sobte, han transco-
rregut més de setanta anys. Ara, saben d’olors, pell, carícia, 
abandonament, refugi, desig. Saben del temps. El que no sa-
ben és que l’amor sempre ens dona una oportunitat.

Marie de Jongh (País Basc)

www.mariedejongh.com
#amour

Teatre
Dramatúrgia i direcció: Jokin Oregi/ Intèrprets: 
Javier Renobales, Ana Martínez, Ana Meabe, Pablo 
Ibarluzea i Anduriña Zurutuza
Teatre Municipal l’Ateneu
Dissabte 14 d’abril a les 22h

Amour

1

€ 50’ +6Txt
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Per què els cereals no s’enfonsen? Per què les zebres tenen 
ratlles? Quan us ve una pregunta al cap, sabeu què pas-
sa? Aquesta se’n va directament a la bústia de Les Clinck. 
“CLINCK! Una altra pregunta noies!” Al departament de les 
respostes, Les Clinck no paren ni un segon. Gràcies al seu en-
giny i a tota mena d’artilugis busquen una solució a totes les 
qüestions. Però que passaria si un dia n’arribés una que no té 
una resposta fàcil? Hi ha respostes per a totes les preguntes?

Les Bianchis (Catalunya)

Les Clinck

www.lesbianchis.com
#lesclinck

Teatre
Idea original: Les Bianchis i Ricard Soler/ Dramatúrgia: 
Cristina Clemente/ Direcció: Ricard Soler i Mallol/ 
Intèrprets: Queralt Casasayas Reguant, Magda Puig 
Torres i Bàrbara Roig Grifoll/ Vestuari i espai escènic: 
Sílvia Delagneau/ Il·luminació i tècnic: Víctor Peralta/ 
Música i espai sonor: Coco Sauvetre/ Producció: Nunu 
Santaló/ Moviment i coreografies: Sarah Anglada
Teatre de l’Aurora
Diumenge 15 d’abril a les 10h i 11:30h

3

€ 50’ +6Cat

1957. Som a Moscú. En plena Guerra Freda i la carrera 
espacial. Laika és una gosseta que sobreviu pels carrers 
i parcs de la gelada ciutat. Poc s’imagina que el seu destí 
la portarà a l’espai dins l’Sputnik i passarà a la història de 
la humanitat com el primer ésser viu en orbitar al voltant 
de la Terra.

Cia. Xirriquiteula Teatre (Catalunya)

www.obsidiana.cat
#laika

Multidisciplinar
Laika Direcció: Enric Ases/ Actors: Marc Costa, Iolanda Llansó, 

Christian Olive i Daniel Carreras/ Titella: Joan Pena/ 
Ambient sonor: Edgar Vidal/ Projeccions: Christian 
Olive/ Escenografia: Marc Costa/ Vestuari: Iolanda 
Llansó/ Producció: Obsidiana
Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 15 d’abril a les 13h

1

€ 55’ +6Cat
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La violència de gènere és un tema molt present en la nostra 
societat. Però on comença la violència? Un assassinat és 
només la punta de l’iceberg i l’entramat de la violència de 
gènere és molt més profund i complex. Què podem fer per 
prevenir-la? Aquesta proposta de Micro TeDebat és una bona 
oportunitat per plantejar el tema a l’aula, perquè presenta la 
violència des d’una situació molt bàsica, sovint invisible, llas-
timosament quotidiana i molt actual, on potser l’alumnat se 
sentirà identificat i interpel·lat pels personatges.

TeDebat (Catalunya)

http://fundacio.acgranollers.cat/teatre-en-leducacio
#lacorda

Teatre
Dramatúrgia i direcció: Clàudia Cedó/ Actor: Adrià 
Diaz/ Aprofitament didàctic: Alba Castellsagué/ 
Producció: Fundació AC Granollers
INS Pere Vives Vich
Divendres 13 d’abril a les 9:30h
INS Joan Mercader
Divendres 13 d’abril a les 13h

La corda

+12€Cat 50’

El Departament d’Ensenyament inicia una prova pilot, ensen-
yar els clàssics de la literatura universal intensivament. Han 
escollit un professor per dur-ho a terme i quatre clàssics: La 
Ilíada, Hamlet, Frankenstein i La Metamorfosi. Tot ha de trans-
córrer amb tranquil·litat perquè així s’ho ha proposat, quan 
de sobte apareix a l’aula una visita inesperada. Un inspector 
d’ensenyament irromp la classe amb l’objectiu de fer un se-
guiment i avaluació d’aquest experiment que ja d’entrada no 
veu amb bons ulls.

La frontera artesanal (Catalunya)

www.teatrenu.com
#quinsclassics

Teatre
Direcció: Ester Nadal/ Intèrprets: Boris Cartes i 
Sergi Vallès/ Música: Lluís Cartes/ Vestuari: Nídia 
Tusal/ Il·luminació: Víctor Borràs/ Producció: Maria 
Hervàs i Gerard Palomas
INS Joan Mercader
Divendres 13 d’abril a les 9:30h
INS Badia Margarit 
Divendres 13 d’abril a les 13h

Quins clàssics!

+12€Cat 60’

Des de l’any 2000 més de 30.000 persones han mort al Me-
diterrani. Una allau de persones que no para de créixer i que 
estan suficientment desesperades per arriscar la seva vida 
un cop i un altre per arribar a terres europees. Quantes veus 
són 30.000? Quantes mirades, quants gestos, quantes mans 
i quanta vida vol seguir intentant-ho? Podem parar un mo-
ment? Podem escoltar una veu? Veure un gest, escoltar una 
paraula, tocar una mà?

Col·lectiu Mos Maiorum (Catalunya)

http://mosmaiorumteatre.wixsite.com/mosmaiorumteatre
#mosmaiorum

Teatre documental
Creació i interpretació: Ireneu Tranis, Alba Valldaura
i Mariona Naudin/ Assessorament escènic: Mònica 
Almirall/ Espai escènic: Clàudia Vilà/ Il·luminació 
i espai sonor: Pol Queralt/ Producció: Antic Teatre/
Coproducció: CAET-TNT/ Amb la col·laboració de: 
l’Estruch de Sabadell, Nunart i La Poderosa (espais 
de residència) i Teatre Leal de Tenerife (LEAL – LAB)
Escola de Música
Divendres 13 d’abril a les 11:30h i 13h

Mos Maiorum (el costum dels 
avantpassats)

12

Multi 60’ +12€

“He trobat una demostració absolutament meravellosa, però 
el marge d’aquest full és massa estret per incloure-la...” 
Amb aquesta nota a peu de pàgina, Pierre de Fermat, un afi-
cionat a les matemàtiques, va posar sobre la taula un dels 
problemes matemàtics més importants de tots els temps. 
Ningú semblava trobar-hi solució. Van haver de passar més 
de 300 anys fins que Andrew Wiles, un matemàtic anglès, 
en desxifrés el misteri el 1995. Hi havia somniat des que era 
petit.

Teatre de l’Enjòlit (Catalunya)

El misteri de Fermat

www.teatrenjolit.com
#elmisteridefermat

Teatre

€Cat 70’ +12

Text i direcció: Albert Alemany/ Intèrprets: Elies 
Barberà, Jenny Beacraft, Arnau Marín i Andrea 
Portella/ Moviment: Antonella d’Ascenzi/ Disseny 
de vídeo: Paula Bosch/ Disseny de llum: Joan 
Graner/ Escenografia i vestuari: Sarah Bernardy/ 
Disseny de so: Jordi Dalmau
L’Escorxador (Sala Gran)
Dijous 12 d’abril a les 15:30h
Divendres 13 d’abril a les 10h

4
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Tres dones de diferents orígens, interessos i caràcters s’han 
unit per realitzar el seu somni: compondre, arranjar i tocar 
la seva pròpia música. Avui és el dia que presenten per pri-
mera vegada el seu repertori. El concert és un desafiament 
que posarà a prova els nervis de cada integrant del grup i 
que causarà la caiguda del signe d’exclamació entre les dues 
paraules: “Oh!Diosas”. Un concert tragicòmic i histèric, però 
harmònic, femení i amb música original 100% en directe!

Oh!Diosas (Catalunya)

www.lasohdiosas.es
#hofemmefatal

Cabaret
Piano i veu: Marta Mattotti/ Contrabaix, ukelele, 
clarinet i veu: Mina Trapp/ Percussió i veu: 
Marion Candela/ Direcció: Anna Carner
Kiosk del Rec
Divendres 13 d’abril a les 24h

Ho femme fatal

13

€Cast 70’ +12

‘Cospress’ és un espectacle de teatre físic, d’objectes i sense 
paraules. Amb to poètic, irònic i surrealista, l’obra parla de 
l’obsessió pel culte al cos. Mostra dues dones víctimes de la 
seva pròpia lluita per aconseguir l’encaix en el model perfec-
te. Acariciant la mort, a qui obeeixen com titelles mancades 
de voluntat pròpia, arribaran a la no acceptació i a la bogeria.

Kimani (Catalunya)

Cospress

www.obsidiana.cat/cospress
#cospress

Dansa
Creació: Iolanda Llansó, Cristina Aguirre i Helena 
Canas/ Intèrprets: Cristina Aguirre i Helena Canas/
Direcció artística i vestuari: Iolanda Llansó/ Creació 
de Titella: Andrea Lorenzettii
L’Escorxador (Lateral)
Divendres 13 d’abril a les 12h
Dissabte 14 d’abril a les 11h i 18:30h

19

30’ +12Txt

‘Lost dog’ vaga entre les restes d’un món assedegat per un 
lloc calent, allunyant-se dels llums dels cotxes. Un espectacle 
de titelles i objectes on el teló només s’aixeca l’imprescindible, 
ja que la mirada de l’espectador conflueix amb la del gos, 
sent els peus i les cames dels actors els conductors de la posa-
da en escena. Una barraca construïda amb materials reciclats 
acull aquest muntatge sense text i d’aforament limitat. Premi 
al Millor espectacle en espai no convencional a FETEN 2017.

Cal y Canto Teatro (Castella i Lleó)

www.calycantoteatro.com
#lostdogperroperdido

Titelles
Creació i marionetes: Cal y Canto Teatro/ Direcció: Ana 
Ortega/ Intèrprets: Marcos Castro, Alberto González i Ana 
Ortega/ Idea original i espai escènic: Marcos Castro/ 
Escenografia: Néstor Alonso, Alberto González, Jairo 
Fuentes i José Ángel Gómez/ Administració: Celia Díaz 
L’Escorxador (Pati)
Dissabte 14 d’abril a les 10h, 12h i 17:30h
Diumenge 15 d’abril a les 11h i 13h

Lost dog... Perro perdido

18

45’ +12Txt

Ella es va construir una història d’amor amb un bomber atrac-
tiu. Ell es va divertir amb ella, fins al punt d’oferir-la als al-
tres. És una noia mentalment limitada. Diuen que és una noia 
mentalment limitada. Com es pot dir ‘no’ si no es troben les 
paraules per fer-ho? Durant el judici, quin valor té la paraula 
d’una noia mentalment limitada contra la d’un bomber? Una 
obra ‘a porta tancada’ terrible i esgarrifosa.

Mise en Lumière/Barna-Bé (França-Catalunya)

www.menlumiere.com
#bombers

Teatre
Autor: Jean-Benoît Patricot/ Direcció: Jordi Vilà/ 
Intèrprets: Mariantònia Salas i Salvador Miralles/ 
Espai i vestuari: Clàudia Vilà/ Disseny de so: Guillem
Llotge/ Il·luminació: José Llergo/ Producció: Mathilde 
Mottier i François Vila
L’Escorxador (Sala Gran)
Divendres 13 d’abril a les 15:30h
Dissabte 14 d’abril a les 16:30h i 20h

Bombers

4

Cat 50’ +12€
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Paràsit: 1 adj. Que depèn d’un organisme d’una altra espècie, 
al qual perjudica, per a obtenir-ne aliment o altres utilitats. 
Alemanya 1943, Segona Guerra Mundial. Grups de joves 
contraris al règim Nazi s’organitzen per combatre’l a través 
de la música i les accions socials. El govern alemany els consi-
dera paràsits de la societat i els combat amb la força intentant 
erradicar-los. Això farà que un grup de la ciutat de Colònia, 
Els Pirates d’Edelweiss, comenci a plantejar-se si la violència 
només es pot combatre amb violència.

Metall. Festiu. Balkànic i Mediterrani. Femení. Acústic.
La força de la Balkan Paradise Ochestra neix de l’energia i 
tradició balcànica esdevenint una fanfàrria inusual, original i 
explosiva. Formada exclusivament per dones, de 8 a 10 mú-
sics que s’endinsen en un repertori que encara va que juga 
amb altres estils. Un laboratori de sons, ritmes i tradicions que 
regala espectacle i que genera empatia. El logo vermell i amb 
topos ja és una pista del seu toc festiu i femení.

Cia. B de Bareka (Catalunya)

Balkan Paradise Orchestra (Catalunya)

www.facebook.com/ParasitsMusical
#nopodranambmi

www.circulant.cat/ca/bpo-balkan-paradise-orchestra
#balkanparadiseorchestra

Teatre musical

Música

Direcció: Sílvia Navarro/ Intèrprets: Roc Bernadí, 
Adriana Garcia, David Garcia, Joan Mas, Clara 
Mingueza i Mireia Òrrit/ Música: Eduard Tenas/ 
Text: Sílvia Navarro i Jordi Ramoneda/ Coreografia: 
Toni Luque/ Espai i vestuari: Tània Gumbau i 
Natàlia Martínez
L’Escorxador (Sala Gran)
Diumenge 15 d’abril a les 12h i 18h

Músics: Mila González i Berta Gala (trompeta), 
Eva Garín i Laura Lacueva (clarinet), Alba Ramírez 
(trompa), Maria Cofan (trombó), Olivia Casas i 
Maria Puertas (tuba) i Eli Fàbregas (percussió)
Recorregut 
Diumenge 15 d’abril a les 18h 
L’Escorxador (Pati)
Diumenge 15 d’abril a les 19h
Espectacle de cloenda juvenil 

Paràsits - La història dels Pirates d’Edelweiss

Balkan Paradise Orchestra

4

18

3

+12

+12

€Cat

Cat

75’

60’

Sidral Brass Band (Catalunya)

Red Wine Cabaret 

€

www.sidralbrassband.com
#redwinecabaret 

 90’€Cat +12

Red Wine Cabaret és l’explosió multisensorial de la cultura 
del vi a través de la música, el teatre, el circ i l’humor. L’aire 
fresc de la vinya, la llum vibrant, l’horitzó ample i el perfum de 
verema creen un procés biològic protagonitzat per una banda 
de deu músics i un showman. 
El gran cabaret és a punt de començar. Bojos Gran Reserva 
es troben per buscar el somriure més sincer. Transformen el 
silenci en una festa sense precedents que crea una pel·lícula 
en format cabaret, enèrgica i surrealista, acompanyada de la 
millor música en directe.

17

Música i teatre
Direcció artística: Xavi Silveira/ Codirecció artística 
i direcció de moviment: Inda Pereda/ Direcció 
musical: Roger Martínez/ Composició musical i 
arranjaments: Pere Gual
Kiosk del Rec
Dissabte 14 d’abril a les 24h

E!

ENTRADA LLIURE

13



Espai gestionat pel Grup de Participació Jove

Activitat non-stop de dijous tarda a diumenge al vespre ideada i organitzada en el si d’un projecte 
participatiu amb la col·laboració de les entitats juvenils d’Igualada. Postfuncions amb els joves Nova 
Veu de Recomana.cat, assajos oberts i improshow de grups de teatre dels instituts, showcase de 
companyies joves, trobada de grups de teatre jove, concerts, DJ’s, il·lustracions sobre la peda-
gogia de la mort, dinar popular, zona de relax, música ambient i servei de bar (esmorzars, dinars 
i sopars) cada dia des de les 10h del matí.

El punt de trobada jove de La Mostra d’Igualada. Programació oberta amb info actualitzada al 
mateix espai i a les xarxes socials (#mostraJOVE i a Instagram: @joveslamostra). 

Joves! Feu-vos vostre l’espai; veniu a participar del teatre i un munt d’activitats més al 
Pati de L’Escorxador.

La fira del públic a partir de 12 anys  a l’escorxador

La Mostra JOVE inclou activitats organitzades pels mateixos joves i obertes a nois i noies a partir de 12 anys. S’assenyalen en color gris.   
*L’entrada d’aquests espectacles (al Kiosk del Rec) només es podrà adquirir al mateix espai d’actuació des d’una hora abans de l’inici de la funció. E!: Estrena / E!: Estrena a Catalunya



Punts de venda
d’entrades

Taquilles de La Mostra
Del 12 al 15 d’abril
a la Plaça de Cal Font 

- Dijous 12: de 17:30h a 21h
- Divendres 13: de 17:30h a 21:30h
- Dissabte 14: de 9:30h a 13h i de 15h a 22h
- Diumenge 15: de 9:30h a 13h i de 15h a 18h

Al mateix espai d’actuació
Espectacles al Kiosk del Rec
L’entrada dels espectacles ‘Oh femme fatal’ de 
Oh!Diosas i ‘Red Wine Cabaret’ de Sidral Brass 
Band  només es podrà adquirir al mateix espai 
d’actuació des d’una hora abans de l’inici de 
la funció.

Venda d’entrades en línia
A partir del 20 de març

A la pàgina web de La Mostra d’Igualada:
www.lamostraigualada.cat

Taquilles del Teatre
Municipal l’Ateneu
El 7 i 8 d’abril al Passatge d’En Vives

- Dissabte 7: d’11h a 13h i de 18h a 20h 
- Diumenge 8: de 18h a 20h

Punt d’Informació
i La botiga de La Mostra

Plaça de Cal Font.

Dissabte 14 i diumenge 15 d’abril durant tot 

el dia

• 

•

Preus i descomptes

Preu normal

El preu de l’entrada és de 8 euros, però es pot
accedir a descomptes amb preu reduït segons les 
condicions que s’estipulen en aquest apartat.

Preu reduït

A taquilla presentant el carnet corresponent:
- Menors de 13 anys* (també a través de
  venda en línia)
- Persones aturades, pensionistes i jubilades
- Carnet de família nombrosa
- Socis del Carnet Jove
Espectacles al Kiosk del Rec (Club dels Professionals)

2 entrades a preu reduït

A taquilla presentant el carnet pels socis de:
- Club TR3SC (també a través de venda en línia)
- Abacus Cooperativa
- Ateneu Igualadí
- Lectors del diari Ara (amb val de descompte)
- Subscriptors de La Veu de l’Anoia
- Subscriptors del Regió7

Els descomptes només seran vàlids per una compra per 
carnet i no són acumulables.
*Tots els infants a partir de 3 anys hauran de pagar 
entrada.

Gratuït

Per als socis del Club Super3 als 5 espectacles 
marcats com a tal, prèvia recollida de l’entrada a 
les taquilles presentant el carnet.

L’espectacle inaugural ‘Diario di un brutto ana-
troccolo’ de Factory Compagnia Transadriatica, és 
gratuït, però amb aforament limitat. És impres-
cindible disposar d’entrada, que es pot recollir a 
les taquilles. Atenció! Només es repartirà un 
màxim de 4 invitacions per persona.

8 € 5 € 0 €

5 €

Recolliu gratuïtament una polsera

identificativa per a infants per trobar-los 

ràpidament en cas de pèrdua

Consulteu els productes i preus de La botiga 

a www.lamostraigualada.cat/botiga

i a la pàgina 34 d’aquest diari

Programa
de mà

del 12
al 15 d’abril
2018

29a edició

Endueu-vos aquestes 4 pàgines (19-22) i portareu la informació bàsica a sobre!

www.lamostraigualada.cat
#mostraigualada



DISSABTE 14 D’ABRIL DE 2018

DIVENDRES 13 D’ABRIL DE 2018

HORA

HORA

HORA

COMPANYIA

COMPANYIA

COMPANYIA

PREU

PREU

PREU

IT

IT

IT

E

E

E

S3 PÀG

PÀG

PÀGS3

S3

MIN

MIN

MIN

IDIOMA

IDIOMA

IDIOMA

ESPAI

ESPAI

ESPAI

GÈNERE

GÈNERE

GÈNERE

ESPECTACLE

ESPECTACLE

ESPECTACLE

- ESPECTACLE INAUGURAL DE LA 29a LA MOSTRA D’IGUALADA -

11:00
15:30
15:30
15:30
18:00

21:00

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:30
11:30
11:30
12:00

9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
10:00
10:30
10:30
10:45
10:45
11:00
11:00
11:30
11:30
12:00
13:00
13:00
13:00
15:30
15:30
15:30
15:45
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:15
21:30
24:00

Múcab Dans
Múcab Dans
Thomas Noone Dance
Teatre de l’Enjòlit
La Tournoyante

Factory Cia. Transadriatica

Teatre al detall
Clair de lune Théâtre
Cal y Canto Teatro
Teatro delle Briciole
Ka Teatre
Kimani
Cia. de teatre Anna Roca
Ensemble una cosa rara
Hotel iocandi
Toc Toc Jocs
Teatre al detall
Teatro delle Briciole
Ka Teatre
Mumusic Circus

TeDebat
La frontera artesanal
Mimaia Teatre
Pea Green Boat
Zum-Zum Teatre
Teatre de l’Enjòlit
Landry El Rumbero
La Tournoyante
Cobla Bisbal Jove
Pea Green Boat
Factory Cia. Transadriatica
Zum-Zum Teatre
Mimaia Teatre
Col·lectiu Mos Maiorum
Kimani
TeDebat
La frontera artesanal
Col·lectiu Mos Maiorum
Viu el Teatre
Iguana Teatre
Mise en Lumière / Barna-Bé
Teatro Paraíso
Cia. de teatre Anna Roca
Teatro Paraíso
Circ Pistolet
Viu el Teatre
Iguana Teatre
Mumusic Circus
Ludo Circus
Oh!Diosas

Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Gratuït

Gratuït*

Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Gratuït
Gratuït*
Pagam
Gratuït
Gratuït
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam

Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Gratuït*
Pagam
Gratuït
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam

E!
E!

E!

E!

E!

E!

E!

E!

E!

E!

E!
E!
E!

E!

E!
E!
E!

50
50
50
70
55

50

6
6

10
15
24

10

11
11
16
7
7

16
6

25
25
26
11
7
7

25

15
15
10
6

24
15
24
24
24
6

10
24
10
15
16
15
15
15
10
6

16
6
6
6

24
10
6

25
25
16

60
55
45
45
50
30

120
50
40

180
60
45
50
50

50
60
50
45
55
70
70
55
60
45
50
55
50
60
30
50
60
60
70
55
80
45
120
45
50
70
55
50
60
70

No text
No text
Català
Català
No text

No text

Català
No text
No text
No text
Català
No text
No text
Català
No text
Català
Català
No text
Català
No text

Català
Català
Català
Català
Català
Català
Català
No text
Català
Català
No text
Català
Català
Multi
No text
Català
Català
Multi
Català
Català
Català
No text
No text
No text
No text
Català
Català
No text
No text
Castellà

Ateneu
Ateneu
Aurora
L’Escorxador (Sala Gran)
Pl. Cal Font

Ateneu

Mercantil
Aurora
L’Escorxador (Pati)
E. Cívic Centre
Cotxeres Moixiganguers
L’Escorxador (Lateral)
Pl. Ajuntament
Ateneu (Cinema)
Pl. Cal Font
Pl. Sant Miquel
Mercantil
E. Cívic Centre
Cotxeres Moixiganguers
Museu de la Pell (Pati)

INS Pere Vives Vich
INS Joan Mercader
Aurora
E. Cívic Centre
Cotxeres Moixiganguers
L’Escorxador (Sala Gran)
Pl. Ajuntament
Pl. Cal Font
Mercantil
E. Cívic Centre
Ateneu
Cotxeres Moixiganguers
Aurora
Escola de Música
L’Escorxador (Lateral)
INS Joan Mercader
INS Badia Margarit
Escola de Música
Mercantil
Aurora
L’Escorxador (Sala Gran)
E. Cívic Centre
Pl. Ajuntament
E. Cívic Centre
Pl. Cal Font
Mercantil
Aurora
Museu de la Pell (Pati)
Ateneu
Kiosk del Rec

Dansa
Dansa
Dansa
Teatre
Circ

Teatre

Teatre musical
Teatre d’ombres
Titelles
Teatre d’objectes
Teatre
Dansa
Teatre visual
Música
Circ
Jocs
Teatre musical
Teatre d’objectes
Teatre
Circ

Teatre
Teatre
Titelles
Titelles
Teatre
Teatre
Animació
Circ
Música
Titelles
Teatre
Teatre
Titelles
Teatre
Dansa
Teatre
Teatre
Teatre
Teatre musical
Teatre
Teatre
Teatre
Teatre visual
Teatre
Circ
Teatre musical
Teatre
Circ
Circ
Cabaret

Blowing
Blowing
Molsa
El misteri de Fermat
No/More

Diario di un brutto anatroccolo

La nena dels pardals
Mon ami le monstre
Lost dog... Perro perdido
Pop Up
Kàtia
Cospress
El secret de la Nanna
Notes & Films
Esquerdes
Obre les portes al món dels jocs
La nena dels pardals
Pop Up
Kàtia
Flou Papagayo

La corda
Quins clàssics!
Roig Pèl Boig
Gnoma
La gallina dels ous d’or
El misteri de Fermat
Ets especial
No/More
Tututs!
Gnoma
Diario di un brutto anatroccolo
La gallina dels ous d’or
Roig Pèl Boig
Mos Maiorum
Cospress
La corda
Quins clàssics!
Mos Maiorum
Alícia al país de les meravelles
Una història vertadera
Bombers
Xocolat
El secret de la Nanna
Xocolat
Quan no tocàvem de peus a terra
Alícia al país de les meravelles
Una història vertadera
Flou Papagayo
Ludo Circus Show
Ho femme fatal

3
3
2
1
4
3
4
4
4
1
2
4
2
3
3
3
3
3
2
1
3
1
1
1
4
2
1
4
4
3

1
1
2
3
4

2

2
2
3
1
1
3
1
4
4
4
2
1
1
4

DIJOUS 12 D’ABRIL DE 2018

Tots els espectacles hora a hora

   



- ESPECTACLES DE CLOENDA DE LA 29a LA MOSTRA D’IGUALADA -

DIUMENGE 15 D’ABRIL DE 2018

HORA COMPANYIA PREU IT E PÀGS3MINIDIOMAESPAIGÈNEREESPECTACLE

10:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:15
11:30
11:30
11:30
12:00
12:00
12:00
12:00
13:00
13:00
13:00
16:00
16:30
16:30
18:00
18:00
18:00
18:00

19:00
19:00

Festuc Teatre
Les Bianchis
El Perro Azul Teatro
Hotel iocandi
Cal y Canto Teatro
Sidral Brass Band
Espai Liminal
Inspira Teatre
Festuc Teatre
Les Bianchis
El Perro Azul Teatro
Companyia de circ “Eia”
Sidral Brass Band
Cia. B de Bareka
Engruna Teatre
Cia. Xirriquiteula Teatre
Cal y Canto Teatro
Espai Liminal
Companyia de circ “Eia”
Inspira Teatre
El ballet imperial de la reina Rosam...
El dit al nas
El ballet imperial de la reina Rosam...
Cia. B de Bareka
Balkan Paradise Orchestra

Balkan Paradise Orchestra
Landry El Rumbero

Pagam
Pagam
Pagam
Gratuït
Pagam
Gratuït
Gratuït
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Gratuït
Pagam
Gratuït
Pagam
Pagam
Gratuït
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Gratuït

Gratuït
Gratuït

E!
E!
E!

E!

E!
E!
E!

E!

E!

E!

50
50
60
40
45
50
60
50
50
50
60
40
50
75
50
55
45
60
40
50
50
50
50
75
60

60
70

Català
Català
No text
No text
No text
Català
Castellà
Català
Català
Català
No text
No text
Català
Català
Català
Català
No text
Castellà
No text
Català
No text
Català
No text
Català
Català

Català
Català

Mercantil
Aurora
Cotxeres Moixiganguers
Pl. Cal Font
L’Escorxador (Pati)
Recorregut 2
Pl. Pius XII
E. Cívic Centre
Mercantil
Aurora
Cotxeres Moixiganguers
Museu de la Pell (Pati)
Pl. Ajuntament
L’Escorxador (Sala Gran)
Recorregut 1
Ateneu
L’Escorxador (Pati)
Pl. Pius XII
Museu de la Pell (Pati)
E. Cívic Centre
Aurora
Ateneu
Aurora
L’Escorxador (Sala Gran)
Recorregut 3

L’Escorxador (Pati)
Pl. Ajuntament

Titelles
Teatre
Teatre
Circ
Titelles
Teatre musical
Titelles
Teatre musical
Titelles
Teatre
Teatre
Circ
Teatre musical
Teatre musical
Teatre
Teatre
Titelles
Titelles
Circ
Teatre musical
Dansa
Titelles
Dansa
Teatre musical
Música

Música
Animació

Adéu, Peter Pan
Les Clinck
Globe Story
Esquerdes
Lost dog... Perro perdido
Clap!
Patufet & El Fandango
L’Ornet vol cantar
Adéu, Peter Pan
Les Clinck
Globe Story
Espera
Clap!
Paràsits
Tufff!
Laika
Lost dog... Perro perdido
Patufet & El Fandango
Espera
L’Ornet vol cantar
El meu príncep blau
Els viatges d’en Filalici
El meu príncep blau
Paràsits
Balkan Paradise Orchestra

Balkan Paradise Orchestra JUVENIL
Ets especial INFANTIL

1
2
4
4
3
4
4
1
1
2
4
4
4
3
4
2
3
4
4
1
1
4
1
3
3

3
4

7
13
28
25
16
28
28
8
7

13
28
28
28
17
26
13
16
28
28
8
8

28
8

17
17

17
24

DISSABTE 14 D’ABRIL DE 2018

HORA COMPANYIA PREU IT E PÀGS3MINIDIOMAESPAIGÈNEREESPECTACLE

12:00
12:00
12:00
12:30
13:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
19:00
19:00
19:30
20:00
20:30
22:00
24:00

Cal y Canto Teatro
Engruna Teatre
Amer i Àfrica Circ Cia
Clair de lune Théâtre
(Cia)3
Cia. de teatre Anna Roca
Ensemble una cosa rara
Toc Toc Jocs
Pentina el Gat
Mise en Lumière / Barna-Bé
Circ Pistolet
Cia. Teatre de l’Aurora
Solfasirc
Cal y Canto Teatro
Don Davel
Ensemble una cosa rara
Pentina el Gat
Amer i Àfrica Circ Cia
Lanórdika circo&danza
Kimani
Cobla Bisbal Jove
Cia. Teatre de l’Aurora
Solfasirc
Don Davel
Mise en Lumière / Barna-Bé
Lanórdika circo&danza
Marie de Jongh
Sidral Brass Band

Pagam
Gratuït
Gratuït
Pagam
Pagam
Gratuït*
Pagam
Gratuït
Pagam
Pagam
Gratuït
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Gratuït
Pagam
Gratuït
Gratuït
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam
Pagam

E!

E!

E!

E!

E!
E!
E!

E!

16
26
26
11
26
6

25
26
7

16
24
12
12
16
12
25
7

26
26
16
24
12
12
12
16
26
12
17

45
50
45
55
70

120
50

180
55
80
50
45
55
45
55
50
55
45
45
30
60
45
55
55
80
45
50
90

No text
Català
No text
No text
No text
No text
Català
Català
Català
Català
No text
No text
No text
No text
Català
Català
Català
No text
No text
No text
Català
No text
No text
Català
Català
No text
No text
Català

L’Escorxador (Pati)
Recorregut 1
Pl. Pius XII
Aurora
Ateneu
Pl. Ajuntament
Ateneu (Cinema)
Pl. Sant Miquel
E. Cívic Centre
L’Escorxador (Sala Gran)
Pl. Cal Font
Cotxeres Moixiganguers
Mercantil
L’Escorxador (Pati)
Aurora
Ateneu (Cinema)
E. Cívic Centre
Pl. Pius XII
Museu de la Pell (Pati)
L’Escorxador (Lateral)
Pl. Ajuntament
Cotxeres Moixiganguers
Mercantil
Aurora
L’Escorxador (Sala Gran)
Museu de la Pell (Pati)
Ateneu
Kiosk del Rec

Titelles
Teatre
Circ
Teatre d’ombres
Circ
Teatre visual
Música
Jocs
Música
Teatre
Circ
Teatre
Circ
Titelles
Màgia
Música
Música
Circ
Circ
Dansa
Música
Teatre
Circ
Màgia
Teatre
Circ
Teatre
Cabaret

Lost dog... Perro perdido
Tufff!
Envà
Mon ami le monstre
Mur
El secret de la Nanna
Notes & Films
Obre les portes al món dels jocs
Corre Trufa!
Bombers
Quan no tocàvem de peus a terra
La casa perduda
Dékoncert
Lost dog... Perro perdido
Le Fumiste
Notes & Films
Corre Trufa!
Envà
Rojo estándar
Cospress
Tututs!
La casa perduda
Dékoncert
Le Fumiste
Bombers
Rojo estándar
Amour
Red Wine Cabaret

3
4
4
2
4
1
4
4
1
3
4
2
2
3
2
4
1
4
4
3
4
2
2
2
3
4
2
3

* ‘El secret de la Nanna’ dura 10 minuts i té un aforament de 10 persones. Es representa consecutivament durant 120 minuts.
* L’espectacle inaugural ‘Diario di un brutto anatroccolo’ és gratuït, però amb aforament limitat. És imprescindible disposar d’entrada, que es                                  
podrà recollir a les taquilles (màx. 4 entrades per persona).
Les entrades dels espectacles al Kiosk del Rec només es podran comprar al mateix espai a partir d’una hora abans de començar la funció.
     Espectacles amb entrada gratuïta per als socis del Club Super3, presentant el carnet a taquilla. E! Estrena / E! Estrena a Catalunya 
IT1: Per als més petits (+ 3 anys) / IT2: Per als no tan petits (+ 6 anys) / IT3: La Mostra JOVE (+ 12 anys) / IT4: Per a tothom (tots els públics)



Espais d’actuació
sala

Restaurants de
La Mostra

Descarregueu-vos l’app Itineraris Igualada
per tenir La Mostra geolocalitzada al palmell de la mà 

Teatre Municipal l’Ateneu

Teatre Mercantil

Teatre de l’Aurora

L’Escorxador (Sala Gran)

L’Escorxador (Sala Petita)

Espai Cívic Centre

Cotxeres dels Moixiganguers

Ateneu (Cinema)

INS Joan Mercader

INS Pere Vives Vich

INS Badia i Margarit 

Escola de Música

Kiosk del Rec – Club dels Professionals

El cafè de l’Ateneu

Somiatruites

Cafè de la Plaça

El Rovell de l’ou

El tast-Gufo

El Kiosk del Viver del Rec

Racó del Traginer

Singular Restaurant

Asador Mesón El Abuelo

El Farolillo 

Casal Popular El Foment

Recorreguts
Plaça de Cal Font > Ateneu: passant per c/St Magí, Rambla Sant Isidre, 
Rambla del General Vives, Passatge d’en Vives

Estació Vella > Plaça de l’Ajuntament: passant per c/Santa Caterina,
Rambla Nova, c/Garcia Fossas, Plaça de la Creu, c/de l’Argent

Plaça de Cal Font > L’Escorxador: passant per c/de l’Aurora
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Plaça de l’Ajuntament

Plaça de Cal Font

Plaça de Pius XII

Plaça Sant Miquel

L’Escorxador (Pati)

L’Escorxador (Lateral)

Museu de la Pell (Pati)
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Punt d’Informació 
Taquilles i
La botiga de La Mostra
Plaça de Cal Font,
al pas del carrer de Sant Magí

Pàrquing

Pàrquing gratuït

Lavabos

Lavabos mobilitat reduïda

Canviador de nadons
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Altres espais
La Llotja (Museu de la Pell)

Adoberia Bella 

Sala Municipal d’Exposicions





Circ
Artistes: Tomàs Cardús i Enric Petit/ Tècnic de so 
i de llum: Ton Mentruit/ Il·luminador: Xavi Vall/ 
Ull extern: José Luís Redondo/ Mirada còmplice: 
Quim Giron
Plaça de Cal Font
Divendres 13 d’abril a les 18h
Dissabte 14 d’abril a les 16:30h

Circ Pistolet (Catalunya)

“Vine, que anirem enrere... si vols venir, anirem enrere, 
enrere, enrere, als dies de la nostra infantesa... quan ju-
gàvem tots junts i jugàvem sempre i molt... quan no to-
càvem de peus a terra...”
Un viatge en el temps a través dels records d’aquelles tardes 
de jocs i bones estones, a vegades rient, a vegades suant, 
però sempre gaudint, plens d’emocions genuïnes i de com-
plicitat, buscant l’equilibri fràgil entre dues persones.

Quan no tocàvem de peus
a terra

15

50’ TP€Txt

www.circpistolet.cat
#quannotocavemdepeusaterra
 

€Txt 60’ TP

La Tournoyante (França)

www.latournoyante.com
#nomore

Circ
Idea i direcció: Simon Carrot/ Interpretació: 
Hemda Ben Zvi, Amir Guetta, Simon Carrot i 
Simon Nyiringabo/ Tècnic: Jerémie Quintin o 
Agathe Tréhen/ Espai sonor: Denis Fargeton/ 
Disseny de llums: Elsa Revol/ Vestuari: Cécile 
Carrot-Guiot
Plaça de Cal Font
Dijous 12 d’abril a les 18h
Divendres 13 d’abril a les 10:30h

No/More

15

Ja sigui social, jeràrquica o de valors, l’escala és simbòli-
cament al cor de la nostra vida quotidiana. Equipats amb 
senzilles escales de fusta, quatre acròbates elaboren jocs 
de construcció d’on n’emergeix un teatre sobre les nostres 
relacions de força. Pugen, cauen i s’aixequen, es propulsen 
o es desplomen, es trepitgen o s’ajuden mútuament. En una 
coreografia acrobàtica de cossos i objectes, mostren les nostres 
contradiccions i revelen l’impacte de l’individu en el grup. En-
carnen llavors una petita societat, com la nostra, on esclaten els 
límits del “sempre més”.

Landry el Rumbero ens proposa conèixer la rumba tradicional 
catalana amb cançons pròpies i versions. El seu espectacle 
inclou jocs que conviden a participar als espectadors i es con-
verteix en un espai d’intercanvi que repassa els trets caracte-
rístics d’aquest gènere musical.

Landry El Rumbero (Catalunya)

www.landryelrumbero.com
#etsespecial

Animació
Veu i guitarra: Daniel Landry/ Clarinet: Dani 
Carbonell/ Baix: David Torras/ Guitarra: Sicus 
Carbonell/ Bateria: Francisco Batista “Rambo”
Plaça de l’Ajuntament
Divendres 13 d’abril a les 10:30h
Diumenge 15 d’abril a les 19h
Espectacle de cloenda infantil

Ets especial

14

70’ TPCat

Us agraden els diners? …Molt? 
Els grangers d’aquesta història no perdien el temps pensant 
en els diners i sempre repartien el poc que tenien amb qui 
més ho necessitava, però un dia va arribar una gallina a la 
seva granja i va pondre un ou d’or.    
Us imagineu que us passa a vosaltres? ’La gallina dels ous 
d’or’ és una història que conta que el diners són un “cuento”.

Zum-Zum Teatre (Catalunya)

www.zumzumteatre.com
#lagallinadelsousdor
 

Teatre
La gallina dels ous d’or

55’ TP€Cat

Direcció: Ramon Molins/ Intèrprets: Ramon Molins-
Albert Garcia, Begonya Ferrer-Ares Piqué/ Espai 
escènic: Joan Pena/ Cançons: Ramon Molins/ 
Música: diversos autors/ Sonorització: Sergio 
Sisques/ Il·luminació i producció: Zum-Zum Teatre
Cotxeres dels Moixiganguers
Divendres 13 d’abril a les 9:30h i 11h

7

Us convidem a descobrir mil i una històries que s’amaguen 
darrera d’una cobla. Una aventura per a nens i nenes de 0 
a 99 anys on, amb grans dosis d’humor i amb la participa-
ció del públic, la Cobla Bisbal Jove i l’actor David Planas 
ens aproparan als instruments de la cobla.
Conjuntament interpretaran un repertori ben variat que 
ben segur ens sorprendrà i ens farà aixecar de la butaca.
Heu de pensar que amb una cobla es pot tocar gairebé de 
tot... música infantil, jazz, rock, tradicional... Us hi apunteu?

Cobla Bisbal Jove (Catalunya)

Tututs!

www.bisbaljove.com
#tututs

Música

60’ TPCat €

€

Flabiol i tamborí: Marta León/ Tible: Adrià Sánchez i 
Arnau Planes/ Tenora: Àlex Vila i Josep Bofill/ Trompeta:
Berta Gala i Pablo Fernández/ Trombó: Pau Feixas/ 
Fiscorn: Lluís Pons i Joni Ripoll/ Contrabaix: Joan Serinyà/ 
Direcció: Xavi Molina/ Actor: David Planas
Teatre Mercantil
Divendres 13 d’abril a les 10:45h
Plaça de l’Ajuntament
Dissabte 14 d’abril a les 18:30h
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Mumusic Circus (Catalunya)

Flou Papagayo

www.mumusiccircus.com
#floupapagayo

Circ
Concepció i direcció: Marçal Calvet i Clara Poch/ 
Intèrprets: Marçal Calvet, Marta Camuffi i Clara 
Poch/ Col·laboradors: Joan Català, Claire Ducreux i 
Magí Serra/ Escenografia: Marçal Calvet/ Vestuari 
i atrezzo: Paola Idrontino i Clara Poch/ Producció: 
Daphné Malherbe/ Co-productors: Fira Tàrrega, 
La Mostra d’Igualada i Ajuntament de Sant Celoni
Museu de la Pell (Pati)
Divendres 13 d’abril a les 20:15h
Dissabte 14 d’abril a les 12h

20

Txt 50’ TP€ E!

‘Notes & Films’ és un concert amb regust de crispetes, far-
cit de música i cinema. A l’escenari, la música d’un trio de 
clarinets i els efectes Foley donen veu als personatges de les 
pel·lícules de Charles Chaplin o Buster Keaton, així com els 
dels curtmetratges d’animació i les històries creades a través 
d’stop-motion. Tot plegat amb un toc de bon humor.

Ensemble una cosa rara (Catalunya)

www.brubaker.cat
#notes&films
 

Música
Músics: Laia Pujol (clarinet i foley), Oriol Garcia 
(clarinet, corno di bassetto, clarinet de plàstic i foley) 
i Naüm Monterde (corno di bassetto, clarinet baix 
i foley) 
Ateneu Cinema
Dissabte 14 d’abril a les 11h, 16h i 18h

Notes & Films

8

€Cat 50’ TP

Espectacle de circ que combina l’escala d’equilibris, els ele-
ments aeris i la música a través de tres cossos en moviment 
en un joc d’estira i arronsa entre el desig i la fugida. Què 
passa quan algú irromp en un espai per primer cop? Com 
ens transforma o ens consola la presència dels altres? Què 
hi queda de nosaltres als espais on hem viscut? Amb un 
llenguatge propi entre la tragèdia i la comèdia, Hotel io-
candi situa la tècnica de circ i la música en directe al servei 
d’un univers farcit de preguntes sobre la fragilitat de l’ésser 
humà.

Hotel iocandi (Catalunya)

www.hoteliocandi.com
#esquerdes

Circ
Idea creació: Hotel iocandi/ Intèrprets: Tomeu 
Amer, Griselda Juncà i Joana Gomila/ Mirada 
externa: Marta Torrents i Joan Manel Albinyana/ 
Espai sonor: Joana Gomila/ Estructura: Ullrich 
Weiscel i Hotel iocandi/ Vestuari: Nené i Las Chinas
Plaça de Cal Font
Dissabte 14 d’abril a les 11h
Diumenge 15 d’abril a les 11h

Esquerdes

15

40’ TP€Txt

Ludo Circus Show és la posada en escena de l’esperit del 
joc a través del circ. Set personatges ens recorden que 
el joc és inherent a l’ésser humà, tot i que a vegades ens 
oblidem de jugar. Aquests artistes competeixen, inventen, 
s’empenyen, fantasien, es diverteixen i s’avorreixen, amb 
el circ com a llenguatge conductor. Pura nostàlgia, pur 
humor. Bàscula, equilibris, malabars, acrobàcies, clown i 
música en directe són les regles del nostre joc.

Ludo Circus (Andalusia)

www.ludocircus.com
#ludocircusshow
 

Circ
Direcció i dramatúrgia: Antonio J. Gómez “El 
Gran Dimitri”/ Intèrprets: Darío Dumont, Greta 
García Jonsson, Claudia Ortiz, Carmine Piccolo i 
Francisco Caravaca (Tresperté), Manuel Zamora 
(Manolo Carambolas) i Antonio J. Gómez (El Gran 
Dimitri)/ Música en directe: Morten Jespersen
Teatre Municipal l’Ateneu
Divendres 13 d’abril a les 21:30h

Ludo Circus Show

1

€ 60’ TPTxt

25

E!

“T’autoritzo a enganyar-me sempre que creguis el que 
m’estàs dient.”  Flou Papagayo - Curiosa incoherència.
Tres caràcters sensibles i caòtics pelegrinen circularment en 
una pista de circ eterna i universal. Les emocions i el deliri 
per compartir són l’impuls d’aquest curiós viatge on cada 
un d’ells aconsegueix convèncer a l’altre d’allò que ni ell 
mateix sap. I és que Flou Papagayo no es pot saber, perquè 
només se sent.  “... i no t’enganyis: si ets capaç de traçar-
ho mitjançant línies rectes, no són sentiments.”



Entre 250kg de palla i 125kg de massa humana, dues perso-
nes divaguen a través del moviment, els equilibris, l’humor i la 
composició de l’espai, sobre les peculiaritats de les relacions 
humanes. Un envà és una paret prima que es construeix per 
separar espais. Les persones sovint construïm parets mentals 
que ens protegeixen d’un suposat perill emocional respecte 
els altres, ens passem la vida buscant la manera d’alliberar-
nos.

Amer i Àfrica Circ Cia (Catalunya)

www.amerafricacirc.com
#enva
 

Circ
Autors i intèrprets: Amer i Àfrica/ Acompanyament 
escènic: Jorge Albuerne/ Música i mirada externa: 
Karl Stets/ Il·luminació: Ivan Tomasevic/ 
Coproducció: De Mar a Mar – Pirineus de circ 
(POCTEFA)
Plaça Pius XII
Dissabte 14 d’abril a les 12h i 18h

Envà

16

Txt 45’ TP€

Tres caganers arriben carregats amb un carro. Dalt del ca-
rro hi porten una “caca gegant inflable”, així com un munt 
d’artilugis necessaris per un vàter. Fent tot tipus de gamberra-
des amb el públic, convertiran l’acció de “fer caca”, en una 
celebració festiva que ens iguala a tots, siguis gran o petit, ric 
o pobre, visquis aquí o allà.

Engruna Teatre (Catalunya)

www.engrunateatre.com
#tufff

Teatre
Actors: Oriol Berch,Òscar Castellví i Josep Muñoz/ 
Màscares i atrezzo: Iria Roibàs i Engruna Teatre/ 
Escenografia: Òscar Ribes i Creamix/ Banda so-
nora: Albert Ciurans/ Fotografia: Anna Brugués/ 
Direcció i producció: Engruna Teatre
Recorregut
Dissabte 14 d’abril a les 12h
Diumenge 15 d’abril a les 12h

Tufff!

Cat € 50’ TP

1

Circ
Dramatúrgia: Alba Sarraute/ Creació i interpretació: 
Darío Dumont i Greta García/ Direcció: Rosa Diaz
Museu de la Pell (Pati)
Dissabte 14 d’abril a les 18h i 20:30h

Txt

“L’amor és un misteri. Tot en ell són fenòmens a quin més 
inexplicable, tot en ell és il·lògic, tot en ell és vaguetat i 
absurd.” Bécquer 
Espectacle on des del moviment com a força centrífuga 
i constant, dos éssers oposats es troben en una escena 
banyada pel surrealisme, en què el que es presenta com 
a estàndard deixa de ser-ho. Els colors marquen el ritme, 
la forma d’allò viu; i l’amor, guiat pel circ i la dansa, n’és 
la peça clau.

Lanórdika circo&danza (Andalusia)

Rojo estándar

www.lanordika.com
#rojoestandar

20

45’ TP€

Ens dediquem a construir jocs grans tradicionals i d’habilitat 
amb portes velles recuperades, reciclant-les i convertint-les en 
jocs d’entreteniment que portem a qualsevol esdeveniment. 
Els nostres jocs estan elaborats artesanalment, amb colors ale-
gres que criden l’atenció, dissenyats amb molta cura, creats 
perquè els nens/es hi vulguin participar, pensats per divertir-se 
i entretenir-se. Per a públic familiar.

Toc Toc Jocs (Catalunya)

www.toctocjocs.cat
#obrelesportesalmondeljoc

Jocs

Plaça Sant Miquel
Dissabte 14 d’abril a les 11h i 16h
Jocs en funcionament durant 180 minuts

Obre les portes al món dels jocs

€Cat 180’ TP

17

Quelcom es trenca i s’esfondra un mur fet a base de cubs. 
D’entre les seves restes, apareixen dotze persones que proven 
infinitud de formes per reconstruir un nou món.

(Cia)3 (Catalunya) Circ
Idea original: Nacho Flores i Quim Aragó/ Direcció: 
Nacho Flores/ Assessor coreogràfic: Roberto Olivan/ 
Artistes: Circ Vermut, Circ Bombeta, Alberto 
Munilla, Ramón Giménez i Nacho Flores/ Suport 
dalt de l’escenari: Sigrid Brau, David de la Rosa 
Alegre
Teatre Municipal l’Ateneu
Dissabte 14 d’abril a les 13h

         Amb el suport de Social Partners

Mur

1

70’ TP€
www.mur.cat
#mur

26   ITINERARI 4 per a tothom

E!

Txt



60 MIN.



Al fons de tot d’un pou s’hi amaga la porta cap a un altre 
món: l’univers màgic de les lletres d’Oceà Atlàntic. És un in-
dret que no existeix, on tot és possible. 
En Filalici descobreix l’entrada cap aquest món. Allà hi coneix 
en Barthelemi, un nàufrag del temps. 
Junts viatgen d’un món a l’altre, a la recerca d’un impossible, 
travessant els límits entre la realitat i la imaginació. 
Però tot joc té unes regles, i trencar-les pot tenir conseqüèn-
cies imprevisibles.

El dit al nas (Catalunya)

www.filalici.com
#elsviatgesdenfilalici
 

Titelles
Adaptació del còmic: Philémon de Fred/ Idea i 
adaptació: Ivo G. Suñé i Agnès Monferrer/ Direcció: 
Ivo G. Suñé/ Música en directe: Agnès Monferrer/ 
Construcció titelles: Martí Doy, Ivo G. Suñé, Nelo 
Sebastián i Carlos Gallardo/ Manipulació: Ivo G. 
Suñé, Nelo Sebastián i Carlos Gallardo/ Vídeo: 
Contrafilms/ Promoció: Montse Ferrer i Cia El dit 
al nas/ Disseny gràfic: Carlos Rufete i Marc Pagès
Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 15 d’abril a les 18h

Els viatges d’en Filalici

1

Cat € 50’ TP

Un teatrí itinerant i poc ortodox és l’escenari on es trobaran 
les cultures mexicana i catalana a través de dues històries. 
A ‘Patufet’, el conte tradicional pren un nou gir quan el pe-
tit, sobreprotegit pels qui creuen que per la seva mida no 
es pot enfrontar als perills de l’exterior, decideix marxar de 
casa. A ‘El Fandango’ l’acció transcorre al panteó d’un poble 
de Mèxic, una nit de difunts. Segons la tradició, els morts 
s’aixequen per menjar i fer gatzara amb les ofrenes fins que, 
després de barallar-se, acaben ebris i feliços.  

Espai Liminal (Mèxic-Catalunya)

espailiminal.wixsite.com/misitio
#patufet&elfandango

Titelles
Intèrprets: Ariadna Ferreira, Mónica Mar i Sara 
Guerrero/ Música: Carles Mas de Xaxars/ Disseny, 
construcció i vestuari de titelles: Adolfo Cruz/ 
Adaptació i direcció: Ana Luisa Alfaro/ Assistent 
de direcció: Sara Guerrero/ Producció: Perro Teatro, 
Lencería Cultural i Nau Ivanow
Plaça Pius XII
Diumenge 15 d’abril a les 11h i 13h

Patufet & El Fandango,
cuentos del Teatriciclo

16

60’ TPCast €

La Sidral ha començat el seu concert en directe però una nau 
espacial aterra al mig de l’escenari i interromp la música. De 
dins la nau en surt en Clap, un habitant d’un asteroide llunyà 
que està desesperat per complir la seva missió: poder volar!  
’Clap!’ ens demostra que la música és més que la banda so-
nora de la vida. La música et transforma, et fa descobrir emo-
cions, et canvia, et millora i et fa sentir bé. Només cal que tot 
això serveixi per completar la difícil missió que s’ha proposat. 
Un espectacle que et farà volar!

Sidral Brass Band  (Catalunya)

www.sidralbrassband.com
#clap
 

Teatre musical
Direcció i dramatúrgia: Adrià Ramon i Eloi Tres/ 
Direcció i composició musical: Pere Gual/ Intèrprets: 
Eloi Tres, Toni Chisvert, Jaume Coca, Pere Gual, 
Roger Martínez, Adrià Ramon, Sergi Torrents i 
Albert Torrents/ Assessorament pirotècnic: Lídia 
Albiñana (els3mosqueters)/ Vestuari: Montse Tres/ 
Infraestructura: Rai Boquera, Jordi Ramon i Companyia 
Parella de 2
Recorregut
Diumenge 15 d’abril a les 11h
Plaça de l’Ajuntament 
Diumenge 15 d’abril a les 12h

Clap!

50’ TPCat €

2

Un homenatge al cinema mut. Sense paraules, piano en viu.
‘Globe Story’ se serveix de la comicitat i el ritme trepidant 
del cinema mut per explicar una història d’amor. Ambientat 
en un espai cinematogràfic, apareixen un home i una dona. 
Utilitzen dues escales, un bagul i un munt de globus per in-
ventar gronxadors, tempestes, muntanyes, nadons, barques, 
platges o cors.
L’espectacle embolcalla el públic en una història carregada 
d’humor i sorpresa, poesia i enginy.

El Perro Azul Teatro (La Rioja)

www.elperroazulteatro.com 
# globestory

Teatre
Globe Story

€ 60’ TP

Director i autor: Jorge Padin/ Intèrprets: Fernando 
Moreno i Gemma Viguera/ Pianista en viu: Elena 
Aranoa/ Espai escènic: Santiago Ceña / Vestuari: 
Martín Nalda
Cotxeres dels Moixiganguers
Diumenge 15 d’abril a les 10h i 11:30h

7

Txt

‘Espera’ és un espectacle de circ participatiu on el públic es 
veu convidat a viure de prop les acrobàcies que ocorren en 
escena. El límit entre escenari i públic desapareix i l’espectacle 
esdevé una ocasió per compartir una experiència col·lectiva, 
on ens mirem a la cara amb desconeguts i ens escoltem 
amb els cossos. L’atmosfera ens transporta a un lloc fora del 
temps, fet de gestos simples, on els acròbates són artesans 
del moviment que ens porten paisatges perduts plens de tro-
bades sinceres.

Companyia de circ “Eia” (Catalunya)

www.circoeia.com
#espera

Circ
Idea, direcció i interpretació: Francesca Lissia i 
Celso Pereira/ Produció: Companyia de circ “Eia”/ 
Música: Micah P. Hinson, Kepa Junquera, Chango 
Spasiuk i Sondeseu/ Col·laboració artística: Juana 
Beltran, Jose Luis Redondo i John Paul Zaccarini
Museu de la Pell (Pati)
Diumenge 15 d’abril a les 12h i 16h

Espera

20

40’ TP€Txt
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NOU LOCAL! Av. Caresmar, 37 baixos · IGUALADA · Tel. 93 801 91 94
info@expoanoia.com

 
· www.expoanoia.com



Els Restaurants de La Mostra s’identifiquen amb un cartell acreditatiu a 
l’entrada de l’establiment i s’assenyalen al plànol del diari (pàgina 22), del 
web i a l’app Itineraris Igualada.

Av. Dr. Pasteur, 45 - Tel: 93 804 33 51

http://asadormesonelabuelo.es/

Plaça Sant Miquel, 3 - Tel: 93 803 27 44

www.singularrestaurant.com

Plaça de l’Ajuntament, 16 - Tel. 93 173 73 16

Carrer del Rec, 50-52 - Tel: 93 131 60 30

www.viverdelrec.cat

Rambla de Sant Isidre, 14 - Tel: 93 805 02 34 

Plaça del Pilar, 7  - Tel. 93 805 47 85

http://eltastigualada.wixsite.com/eltast

Carrer Traginers, 5 - Tel: 93 804 88 52

www.museudeltraginer.com

Carrer Sant Pau, 9 - Tel. 93 803 00 78

www.ateneuigualadi.cat

Plaça del Pilar, 12 - Tel: 93 804 53 27

Carrer del Clos, s/n - Tel. 607 796 534

30   ELS RESTAURANTS DE LA MOSTRA 

Carrer del Sol, 19 - Tel: 93 803 66 26 

www.somiatruites.eu







33
Mecenatge local

Una edició més volem reconèixer el suport dels Mecenes de La Mostra, comerços, empreses i 
entitats d’Igualada que col·laboren desinteressadament amb la fira. 

Gràcies voluntaris!

La Mostra té un equip magnífic al darrere: tots els voluntaris, famílies acollidores, l’Àuria Grup i grup 
de joves que, amb la seva implicació, fan que sigui una realitat. Moltes gràcies!!! #totsfemLaMostra

Mecenes especial

La corredoria d’assegurances igualadina Social Partners, d’acord amb els seus valors, torna a 
ser Mecenes Especial de La Mostra. Enguany dona suport als dos espectacles de teatre inclusiu 
programats a la fira: ‘Diario di un brutto anatraccolo’ i ‘Mur’.

COL·LABORACIONS

Polseres identificatives

II Premi Xarxa Alcover de La Mostra 

Hi opten els espectacles de La Mostra de petit i mitjà 
format, creació contemporània, predomini de text i 
en català. El guardó, impulsat per l’associació Xarxa 
Alcover i atorgat per un jurat professional, consisteix 
en una gira pel territori de parla catalana.

   



Enguany, la fira se suma a la campanya a favor del projecte 
Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center, que serà un 
nou centre oncològic, pioner a Europa. 

El centre representarà un abans i un després pels nens afectats de càncer i les 

seves famílies. Ajudarà a curar més casos que ara no tenen solució, a minimit-

zar les seqüeles dels infants que superen la malaltia i a seguir avançant cap 

a l’objectiu final que tots els nens i adolescents amb càncer el puguin vèncer.

L’aportació econòmica es podrà tramitar en línia a la pàgina web de 

La Mostra i també a la taquilla que s’instal·larà al Punt d’Informació 

(al centre de la plaça de Cal Font). 

A més a més, tothom qui ho vulgui podrà adquirir les 

polseres de colors #paralosvalientes així com els 

caramels amb cor de l’Hospital Sant Joan de Déu al 

Punt d’Informació de La Mostra,

a la Plaça de Cal Font.

L’Anoia tornarà a col·laborar en la causa del càncer infantil el diumenge 17 de 

juny, quan s’organitzarà una jornada lúdica al centre polivalent de Can Papasseit 

de Vilanova del Camí amb activitats per a tota la família. 

Una malaltia minoritària
1 cas de càncer infantil per cada 200
casos de càncer adult 

*1.200 x 240.000 casos/any a Espanya

Diferent del càncer adult
L’infantil va lligat al desenvolupament, l’adult a l’envelliment

Filantropia, l’única via per a la investigació
El càncer infantil no es considera prioritari per nombre d’afectats i per rendibi-
litat de la indústria farmacèutica. Però cal saber-ne més, per curar més+ info: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sjd-pediatric-cancer-center
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A favor del projecte Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center

El càncer infantil: el gran desconegut 



C/ Germanes Castells, 14 -16  IGUALADA  T. 93 804 70 00  www.vetercentre.com



Bases del concurs:
1. Les crítiques es realitzaran sobre qualsevol de les 

obres que es representin a La Mostra d’Igualada 
2018

2. L’extensió màxima serà d’un foli si s’escriu a mà i 
de 30 línies de text (2.000 espais) si s’escriu amb 
ordinador. S’haurà de titular i és opcional afegir-hi 
un dibuix relatiu a l’espectacle. Tot el material ha 
de ser obra de l’autor, i individual

3. Es convoquen dues categories: infantil (primària) i 
juvenil (secundària i batxillerat)

4. El text haurà d’incloure les referències mínimes de 
l’espectacle: títol, companyia, director, i lloc, dia i 
hora de la funció 

5. Al final del text ha de figurar el nom i cognoms 
de l’autor, l’edat, el curs acadèmic, l’escola i les 
dades de contacte (adreça, població, telèfon i cor-
reu electrònic) 

6. Hi haurà tres premis per cada categoria: un pri-
mer premi dotat en 100 euros gentilesa d’Abacus 
Cooperativa, un segon de 50 euros gentilesa de 
Llibreria Cal Rabell i un tercer de 25 euros gen-
tilesa de Llegim...? Llibreria 

7. Un jurat format per crítics professionals de Reco-
mana seleccionarà els guanyadors. La decisió del 
jurat serà inapel·lable

8. Els premis podran declarar-se deserts

9. Les crítiques s’hauran d’enviar per correu electrò-
nic a info@lamostraigualada.cat o bé a l’adreça 
postal: Dr. Joan Mercader, s/n (Museu de la Pell 
d’Igualada) 08700 Igualada (Barcelona) indicant: 
La Mostra d’Igualada - Concurs de crítica teatral

10. El termini d’admissió serà el 24 d’abril de 2018. 
Es donarà a conèixer els guanyadors a principi de 
maig de 2018 

11. La Mostra d’Igualada i Recomana publicaran als 
seus respectius webs els articles guanyadors

12. El fet de presentar-se a aquest concurs suposa es-
tar conforme amb les seves bases

Digueu la vostra en sortir de 
l’espectacle escrivint o dibuixant la 
pregunta que us ha generat l’obra. 
Ho podeu fer físicament a través 
d’un cartró habilitat per La Mostra 
i/o digitalment amb les etiquetes 
#empregunto i #mostraigualada. 

Aquesta acció dóna continuïtat a les pre-
guntes que s’han formulat les companyies 
programades a través de les xarxes socials 
responent a:
-Quina és la pregunta que us vau fer per 
arrencar l’espectacle?
- Quina és la pregunta que espereu
que es faci el públic?

Novament, us convidem a escollir 
per votació popular el millor es-
pectacle de la fira. 

A la sortida dels espais d’actuació tancats, així 
com al Punt d’Informació de La Mostra (Plaça 
de Cal Font), trobareu butlletes per emetre el 
vostre vot. Podeu votar a l’urna del mateix Punt 
d’Informació o a la bústia del Punt de difusió 
cultural i turística (carrer Garcias Fossas, 2).

La companyia amb més vots rebrà un premi 
consistent en la contractació d’una actua-
ció a Igualada de l’espectacle guardonat, 
a concretar entre la companyia i l’Ajuntament 
d’Igualada. El veredicte tindrà en compte 
l’aforament dels espais d’actuació per tal de 
garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els 
espectacles.

La Mostra d’Igualada i l’Associació per a la promoció de les arts escèniques Recomana convo-
quem el IV Concurs de crítica teatral infantil i juvenil per revaloritzar la vostra mirada crítica com 
a espectadors i fomentar la pràctica d’aquest gènere.

IV Concurs de crítica teatral 

Voteu el millor
espectacle de La MostraPenseu en un títol atractiu i fidel al que 

escriureu després

Redacteu amb frases simples. Feu-ho pri-
mer en brut i rellegiu-ho diverses vegades

Una crítica és un text que valora un espec-
tacle. Utilitzeu els adjectius

Es tracta d’un text que no pot revelar se-
crets. Vigileu amb els “spoilers” i no avan-
ceu el desenllaç!

Incloeu referències a altres espectacles si 
s’escau o a d’altres productes culturals/
audiovisuals que us semblin que ajuden a 
situar l’espectador/a (des de literatura in-
fantil a sèries del Super3)

Recordeu que la il·luminació, la música o 
l’escenografia formen part de l’espectacle. 
Mireu-vos-els atentament i penseu si han 
estat adequats per la manera com s’ha ex-
plicat la història

Passeu-vos-ho bé escrivint, sent honestos 
amb el que penseu i respectuosos amb 
l’artista que ha ofert el muntatge

Feu-vos preguntes

Consells per fer una crítica

*Descarregueu-vos-en un model a
lamostraigualada.cat/altres-
activitats/concurs-de-critica-teatral
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Una retrospectiva fotogràfica pels 40 anys 
d’història de l’entitat que el 1990 va impulsar 
La Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada. 
Rialles d’Igualada va néixer el gener de 1978 fruit 
de l’acord entre l’Associació de Pares de Famí-
lia d’Igualada i el Moviment Rialles de Catalunya 
(d’Òmnium Cultural) i el 1995 es va incorporar a 
la Fundació Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil. Fa 
40 anys que promou de manera ininterrompuda 
la programació d’espectacles per a tota la fa-
mília. Actualment té més de 1.200 socis.

Torna el Mercat d’Artesania amb la mainada com 
a eix comú. Comptarà amb productes fets a mà, de-
mostracions d’artistes i artesans i un espai especial 
d’artesania d’Àuria Fundació.

Dissabte 14 d’abril: de 10h a 21h
Diumenge 15 d’abril: de 10h a 19:30h
Plaça de Cal Font

Del 9 al 15 d’abril
Vestíbul de l’Ateneu Igualadí

Què és per tu el teatre?

Una exposició de la creativitat de les escoles 
d’Igualada, que han expressat gràficament la seva 
experiència amb les arts escèniques. Els alumnes 
de Primària han plasmat què els aporta, què sen-
ten i com viuen el teatre.

#enfem40inoparem

Exposicions

Mercat d’Artesania

Espai Aniversari

Un recorregut per una vintena de companyies 
o entitats relacionades amb el teatre infantil i ju-
venil que celebren anys el 2018. 

De dijous 12 a diumenge 15 d’abril de 10h a 19h - Sala d’exposicions temporals del Museu de la Pell 
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Companyia

Entitat

Crossing Art Production: Pau Palaus

Xarxa Palau-Solità i Plegamans

Fundació La Xarxa d’espectacles infantils i juvenils

Xarxa Palafrugell
Xarxa Gavà

L’Estenedor Teatre

L’Estaquirot Teatre

Cal y Canto Teatro
Blue Mango Theatre

La Tresca i la Verdesca
Pentina el Gat

Xarxa Igualada

Crossing Art Production: Franxi Natra Clowna
Crossing Art Production: Mr. Copini
Crossing Art Production: Catastrofer
Mumusic Circus
Campi Qui Pugui

Xarxa El Prat de Llobregat

Anys

Anys

Igualadiníssim

Xarxa Igualada protagonitzarà el panell d’imatges 
retroil·luminat del vestíbul de l’Ajuntament, on es 
promocionen els esdeveniments més representatius de 
la ciutat. I 4 dècades del grup bé s’han de celebrar!

Del 16 de març al 15 d’abril
Al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada

Del 10 al 29 d’abril - Sala Municipal d’Exposicions
De dimarts a divendres: de 19h a 21h / Dissabtes i diumenges: d’11h a 14h i de 18h a 21h
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Vols guanyar
un iPad mini ?

6è Concurs d’Aparadors Comerç de La Mostra 

Participa al Joc del Comerç de La Mostra!

Aquest any la campanya de La Mostra porta per lema ‘La curiositat en es-
cena’ i està protagonitzada per una col·lecció d’imatges amb un interrogant 
descontextualitzat en diferents espais naturals. És obra del pintor, escultor i 
dissenyador gràfic igualadí Ramon Enrich i vol crear expectativa sota l’eix del 
teatre com a vehicle d’idees i motor de sorpreses i curiositat. 

Més de 60 botigues s’han sumat al repte de copsar amb una imat-
ge i una petita frase la vivència que representen les arts escèniques, 

Participen al Concurs d’aparadors i tenen un interrogant de color (verd, groc, 
vermell, blau o negre) com els de la foto. Busqueu, com a mínim, 15 botigues 
i assenyaleu amb el número corresponent el color del seu interrogant. 
Lliureu la butlleta i participareu al sorteig d’una tauleta digital!

*Ompliu, retalleu i lliureu aquesta butlleta al Punt d’Informació de La Mostra (Plaça de Cal Font) o 
al Punt de difusió cultural i turística (c/Garcia Fossas, 2). Entre tots els participants que relacioneu 
correctament, com a mínim, 15 comerços amb el color de l’interrogant sortejarem un iPad 
mini el dia 23 d’abril de 2018, a Cal Font, en directe per Ràdio Igualada. 

Ei família! Voleu jugar?
Mentre passegeu per la fira, fixeu-vos bé en 
aquestes botigues: 

tema del 6è Concurs d’aparadors de La Mostra que convoca l’Ajuntament 
d’Igualada per dinamitzar l’activitat comercial de la ciutat.

Els aparadors s’exposaran del 6 al 15 d’abril. El divendres 13 d’abril a la 
tarda, un jurat integrat per persones vinculades a La Mostra i al món de l’art 
premiarà els tres guanyadors per tal que durant el cap de setmana tothom 
tingui ocasió de visitar-los. El primer premi rebrà 500 euros, el segon 300 
euros i el tercer una falca publicitària a Ràdio Igualada.

Camiseria Vidal, rbla. Sant Isidre, 6

El Saüc, c. Nou, 3

Alain Afflelou Igualada, rbla. Sant Isidre, 41

Casa Victoria, c. Born, 7

Party Fiesta, c. Sant Magi, 2

Llaminadures Roger, c. Nou, 24

Sabateria Giralt, c. Argent, 21

InQuiet, c. La torre, 36

Torrents Arquitectura, c. Sant Agustí 35

Joieria Martí, plaça Ajuntament, 7

Moda Complements de Dona, av. Dr. Pasteur 30

Valls Òptics, passeig Verdaguer, 102

De Bona Pasta, c. Retir, 34

Clic Fotografia, c. Santa Caterina, 29

Jenni Fet Mà, c. Bellprat, 8 

Sara Castells Joieria, c. Santa Maria, 4

Caro Cuore, c. Òdena, 44 

Marathon Esports, c. La Torre, 9

La Guspira, c. La Torre, 1-3

Nins, c. Santa Caterina, 55

Brodadets, c. Aurora, 60

Moda Intima Glòria, c. Nou, 47

“G C” Aparador d’Art, c. Clos, 15 

M C Born, trav. Sant Sebastià, 3

Bureau Vallée, c. La Torre, 14

El Cullerot, rbla. Nova, 31

Olors, c. Òdena, 44

Els Fogons, plaça Catalunya, 2

Llegim...? Llibreria, ptge. Capità Gali, 4

Pel i Ploma, c. Sta. Caterina, 53

1915 Original, c. Sta. Maria, 14

Portofino, passeig Verdaguer, 98

La Bona Espardenya, pl. Sant Miquel, 1

Be Green, c. Custiol, 12

El Globus Irisat “Ludoteca”, pg. Verdaguer, 38

A Grams Igualada, c. Garcia Fossas, 3

Xarcuteria Ibañez, av. Barcelona, 11

Anoia Foto, c. Masquefa, 16

Un Fil Vermell, av. Barcelona, 20

Cal Perico, plaça Ajuntament, 14

Ready Language School, pg. Verdaguer, 16

Cosmon, c. Sant Magi, 41

Forn Sant Magí, c. Sant Magi, 9

Viatges Eurocar, plaça de la Creu, 10

Botiga de Mà en Mà-Caritas, c. Roca, 3

La Casa dels Aromes, c. Custiol, 15

Abacus Igualada, c. Sta Caterina, 22

Ganiveteria Merino, c. Sant Simplici, 26

Soteras Estilistes, c. Sant Simplici, 23

Le Petit Point, c. Sant Simplici, 18

Joieria Rellotgeria Costa, c. Sant Simplici, 7

Centre Òptic Anoia, plaça Ajuntament, 15

Increscendo, c. Argent, 22

Mil Coses, plaça La Creu, 6

La Botigueta, plaça Ajuntament, 15

Franquesa, c. Custiol, 3

Púrpura, plaça del Pilar, 4

Òptica Rodrigo, rbla. General Vives, 15

Monetti, plaça del Pilar, 11 

Las Cosas de Laura Fotografia, pg. de les Cabres, loc. 1

Moda Intima Natural, c. Soletat, 16

Inuit, c. Masquefa, 38

La Lloca, c. Comarca, 38

La Bruixa Dolça, c. Comarca, 42

www.concursaparadors.comerçigualada.cat
#mostraaparadors
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Butlleta de participació Joc del Comerç de La Mostra 

*Avís Legal. Les dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament d’Igualada per utilizar-les únicament en relació a
  La Mostra d’Igualada i promoció del teatre infantil i juvenil.

Nom i cognoms:

Adreça:

Codi postal: Telèfon:

Correu electrònic: Data naixement:






