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La Mostra Igualada: una oportunitat per a la inclusió a 
través de les arts escèniques
Una nova edició de la Mostra Igualada sempre és una alegria. És una cita al calendari que des de fa 
trenta-quatre anys s’ha convertit en una referència i un punt de trobada de les arts escèniques per a tots 
els públics d’arreu del país.

El teatre és una part fonamental de la nostra cultura, que ens connecta amb les emocions més profundes i ens 
permet reflexionar sobre la vida i el món que ens envolta. Aquesta és la màgia de les arts escèniques i estic 
molt contenta que des del Departament de Cultura puguem contribuir a la seva promoció i difusió a Catalunya.

La Mostra és un dels esdeveniments destacats del calendari cultural del país, aplegant a més de 30.000 
espectadors i 1.000 professionals. I cada any sumant més adeptes. L’èxit és mèrit de la professionalitat 
i dedicació de tots els que hi heu treballat des del primer moment. Amb la vostra feina doteu de valor i 
talent un mercat estratègic pel Departament de Cultura com és el Teatre Infantil i Juvenil.

Enguany, la Mostra Igualada presenta un programa i un cartell que convida a un teatre sense límits ni 
fronteres, una aposta clara cap a l’atreviment i una visió lliure que fuig dels estigmes i les generalitza-
cions. Aquesta fórmula total amb ambició creativa i allunyada dels prejudicis coincideix plenament amb 
la idea de cultura que defensa el Departament de Cultura. La meva més sincera enhorabona, us encoratjo 
a seguir treballant en aquesta línia.

Posar la ciutadania al centre de la cultura i la cultura al centre de les polítiques públiques significa dotar-
se d’un poderós instrument de transformació i inclusió social. Catalunya té en la seva cultura una de les 
millors cartes de presentació i hem d’aprofitar totes les oportunitats per donar-la a conèixer al món. Però 
primer, hem de gaudir-la.

Visca la Mostra Igualada!

Natàlia Garriga Ibáñez
Consellera de Cultura. Generalitat de Catalunya 

Una Mostra que ens apropa al teatre sense fronteres
 
Els teatres, carrers i places d’Igualada ja estan a punt per rebre els espectacles de la 34a Mostra 
Igualada que tornarà a convertir la nostra ciutat en l’epicentre del teatre familiar de Catalunya. Amb 
la seva llarga trajectòria, Mostra Igualada s’ha consolidat com un dels mercats estratègics de les arts 
escèniques al nostre país i ha contribuït a posicionar, des del 1990, la nostra ciutat al capdavant dels 
municipis que apostem per la cultura, en especial la destinada als infants i als joves. 

Aquest any, Mostra Igualada aposta en el seu lema per un “teatre sense límits ni fronteres”, un teatre 
que, com ja ha demostrat des de fa moltes edicions, pot parlar de tot i ho pot fer en formats molt dife-
rents, innovadors i atractius pel públic familiar. 

A banda de l’immens valor cultural de l’esdeveniment, Mostra Igualada és, també, un potent motor 
econòmic que té en l’espai de la llotja de professionals un punt de trobada, de formació i de contracta-
cions importantíssim pel sector cultural del nostre país.  

Des de l’Ajuntament d’Igualada hem estat i serem sempre al costat d’aquesta fira de teatre familiar per 
aconseguir que, any rere any, més espectadors i més programadors vinguin a la nostra ciutat per desco-
brir nous espectacles i companyies. Com a alcalde us puc assegurar que Igualada és al costat de la cul-
tura amb el compromís d’ampliar els espais culturals de la nostra ciutat. Com sabeu aquest any passat, 
en què Igualada ha estat Capital de la Cultura, hem engegat el procés per iniciar la construcció d’un nou 
Auditori a la ciutat; un nou espai que es farà escoltant les necessitats de les entitats d’Igualada i que 
permetrà ampliar la nostra oferta cultural. Estic segur que aquest nou espai ajudarà, també, a fer més 
gran el nombre d’espectacles que podran veure’s en properes edicions de Mostra Igualada.

Us animo a que reflexioneu, us sorprengueu i sobretot gaudiu molt amb els espectacles que podreu 
veure aquests dies a la nostra ciutat. 

Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada
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www.ioa.es
Quan
estàs bé, 
somrius

Visita’ns a la 
clínica dental IO Igualada

HIGIENE DENTAL GRATUÏTA!

Més de

30
anys
d’experiència

Escaneja’m i
demana cita!

Primera revisió gratuïta

www.ioa.es 

935 480 205

La higiene bucal és un tractament mèdic
subjecte a prescripció mèdica.
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Informació
pràctica
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Seguiu tota l’actualitat al web i a les xarxes socials

www.mostraigualada.cat #mostraigualada

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

• Les entrades 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 suficient entre la fi-
nalització 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 comprar en línia que heu triat 
i us han lliurat les entrades que heu demanat.

• En cas de suspensió d’un espectacle, les en-
trades només es reemborsaran a través del 
mateix sistema amb què s’han comprat.

• Caldrà deixar els cotxets per a nadons al ves-
tíbul de la sala on es faci la representació. 
L’organització no es fa responsable de la vi-
gilància de cap objecte que hi hagi al cotxet.

• El Diari de la Mostra presenta la programa-
ció endreçada de menys a més edat (+0, +1, 
+3...). Es tracta d’una indicació amb l’edat 
mínima recomanada i apareix tant a les fitxes 
dels espectacles com a la graella general. 
L’organització aconsella respectar aquestes 
recomanacions pel bon seguiment del públic i 
desenvolupament de la funció.

• La graella destaca el gènere principal dels 
espectacles. Consulteu les fitxes per comple-
mentar la informació. Hi trobareu clown, mà-
gia, titelles...

Llegenda d’espectacles

Català

Castellà

Multiidioma

Sense text

Pagament

Gratuït

Durada 

Edat recomanada

Escolar

Espai d’actuació 

Gratuït amb el carnet 
del Club Super3

1

Bentornada normalitat! Aquest any, sí! 
Superada la pandèmia, torna la Mostra 
Igualada de sempre. La que omple les 
places i els carrers de la ciutat sense li-
mitacions d’aforament. La que s’obre a 
tothom (petits, joves i grans) amb pro-
postes per a tots els gustos, entre les 
quals gratuïtes i de gran format. La que 
mostrarà novament el somriure de milers 
d’espectadors, ja sense la mascareta que 
tant ens ha separat. Torna el contacte, 
creixen les emocions.

La 34a edició de la fira d’espectacles in-
fantils i juvenils convida a entrar al món del 
teatre, un univers paral·lel on pot passar de 
tot. No hi ha límits, no hi ha fronteres. Tot 
és possible en aquest espai de ficció i lliber-
tat creativa que ens nodreix culturalment i 
ens ajuda a ser crítics. Enguany ho farem a 
través de 68 representacions de 30 com-
panyies vingudes majoritàriament d’arreu 
de Catalunya, però també de la resta de 
l’Estat i França. Presentaran espectacles de 
teatre, música, dansa, circ i instal·lacions 
en una programació equilibrada, tant pel 

que fa als gèneres artístics com a les edats 
a les quals s’adreça. Entre les temàtiques, 
es tractaran qüestions tan diverses com la 
natura, les migracions, la vida i la mort, la 
pressió estètica, l’amistat, l’humor, el valor 
de les petites coses o la crisi energètica.

A més del públic, com a fira que és, la 
Mostra acollirà centenars de professio-
nals que faran bullir d’activitat La Llotja, 
l’espai relacional i de negoci ubicat al 
Museu de la Pell. Els centres educatius, 
les famílies i els comerços també es fa-
ran seva la fira, participant activament en 
les sessions escolars, els jocs i tallers i 
el concurs que engalana els aparadors. I, 
gràcies al voluntariat que viu la fira des 
de dins formant part de l’organització, 
la Mostra farà rutllar el fabulós engra-
natge que ens permet viure intensa-
ment de quatre esperats i fantàstics dies 
d’espectacles.

Torna la Mostra. Benvinguts, benvingudes!

Equip Mostra Igualada

Cat €

Cast €

Multi 60’

Txt +3

Què cal saber?
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Punts de venda
d’entrades

A la pàgina web de la Mostra Igualada:
www.mostraigualada.cat

Si necessiteu ajuda, escriviu-nos a:
info@mostraigualada.cat

Venda d’entrades
en línia
A partir de l’11 de març

Punt d’informació
i taquilles de la Mostra 
Punt de difusió cultural i turística
C/ Garcia Fossas, 2 (Plaça de la Creu)

Dissabte 25 de març: d’11h a 13h
Dijous 30 de març: de 17h a 20h
Divendres 31 de març: de 17h a 22h
Dissabte 1 d’abril: de 9:30h a 13h i de 
15h a 22h
Diumenge 2 d’abril: de 9:30h a 13h i 
de 15h a 17h

Preus i descomptes

El preu de l’entrada és de 10 euros, però es pot 
accedir a descomptes amb preu reduït segons 
les condicions que s’estipulen en aquest apartat.

Menors de 18 anys 
Socis del Carnet Jove
Persones aturades, pensionistes, jubilades, fa-
mília nombrosa i família monoparental
Persones amb mobilitat reduïda o diversitat 
funcional (i acompanyants)

Permet comprar 4 entrades pel mateix especta-
cle i sessió per 28 euros (7 euros per entrada)

Permet comprar 5 entrades pel mateix especta-
cle i sessió per 30 euros (6 euros per entrada)

Notes
• Tots els descomptes s’apliquen tant a la taqui-

lla física com en línia. Per accedir al recinte es 
requerirà, junt amb l’entrada, el document que 
acrediti el descompte.

• Tots els infants a partir de 3 anys hauran de 
pagar entrada. En el cas dels espectacles ‘Sona 
la llum’ i ‘Sotabosc’, com que van dirigits a la 
primera infància, també serà imprescindible 
adquirir l’entrada per l’infant.

Preu normal

Abonaments familiars

Preu reduït

10€

Els socis del Club Super3 (SX3) poden aconse-
guir una invitació pels espectacles ‘Blink Mà-
gic’, ‘De tu a tu’, ‘Sense lluna’ i ‘La màquina 
de Rube Goldberg’ fins a exhaurir les entrades 
gratuïtes disponibles. Per adquirir aquesta invi-
tació és necessària la compra de, com a mínim, 
una entrada de pagament pel mateix especta-
cle. Cada entrada de pagament pot adquirir un 
màxim de quatre invitacions SX3. Les invita-
cions es poden sol·licitar tant a taquilla com en 
línia presentant el carnet, que també es reque-
rirà per accedir al recinte. 

Gratuït per als 
socis del Super3 (SX3)

0€

Enguany recuperem els espectacles de carrer 
gratuïts i sense limitació d’aforament. Aquests 
espectacles són ‘Transmissions’, ‘+’, ‘Baktana’, 
‘Lignes de vie’ i ‘Rouge Nord’.

La instal·lació ‘Idiòfona’ és gratuïta però, per 
accedir-hi, caldrà recollir l’entrada al mateix 
espai d’actuació des de 30 minuts abans de 
l’inici de la funció.

La instal·lació ‘Secrets’ és gratuïta però, per ac-
cedir-hi, caldrà recollir l’entrada al mateix espai 
d’actuació (només serà vàlida pel mateix dia i 
franja, matí o tarda).

Gratuït 0€

6€

Abonament familiar 4

Abonament familiar 5
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HORA COMPANYIA ESPECTACLE GÈNERE ESPAI IDIOMA PREU MIN EDAT SX3
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ESPECTACLE D’OBERTURA DE LA 34a MOSTRA IGUALADA
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HORA COMPANYIA ESPECTACLE GÈNERE ESPAI IDIOMA PREU MIN EDAT SX3
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Espectacles amb entrada gratuïta per als socis del Club Super3 (SX3) fins a exhaurir les localitats gratuïtes disponibles. 
Per adquirir la invitació és necessari comprar una entrada de pagament pel mateix espectacle, amb la qual es pot adquirir 
un màxim de quatre invitacions SX3

** La instal·lació ‘Secrets’ ofereix diversos passis de 30 minuts durant l’horari d’obertura. És gratuïta però, per accedir-hi, caldrà 
recollir l’entrada al mateix espai d’actuació (només serà vàlida pel mateix dia i franja, matí o tarda)

* La instal·lació ‘Idiòfona’ és gratuïta però, per accedir-hi, caldrà recollir l’entrada al mateix espai d’actuació des de 30 minuts abans 
de l’inici de la funció
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ESPAIS D’ACTUACIÓ

sala
      Teatre Municipal Ateneu

      Teatre de l’Aurora

3    Teatre de l’Aurora (Golfes)

4    L’Escorxador (Sala Gran)

5    Centre Cívic Nord

6    Can Papasseit (Vilanova del Camí)

    

      

PUNT D’INFORMACIÓ
I TAQUILLES

RESTAURANTS DE LA MOSTRA

12  Plaça de l’Ajuntament

      Plaça de Cal Font

      Plaça del Rei

      Parc Central

Altres espais
      La Llotja (Museu de la Pell)

      Mercat d’Artesania (Plaça de

      Cal Font)
carrer
10  Ateneu (Pista)

11  Museu de la Pell (Pati)

      Pàrquing

      Pàrquing gratuït

      Escales mecàniques

      Lavabos

          Lavabos mobilitat reduïda

      Canviador de nadons

Punt de difusió cultural i turística El Cafè de l’Ateneu - 93 803 00 78
DINARS i SOPARS

Somiatruites - 93 803 66 26
DINARS i SOPARS

Racó del Traginer - 93 805 01 63
DINARS i DISSABTE SOPAR

Crostó Restaurant - 93 803 46 60
DINARS i SOPARS

El Quilmeño (local Moixiganguers)
691 972 298
SOPARS i DIUMENGE DINAR

El Rovell de l’Ou - 93 804 53 27
DINARS i SOPARS
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Programació



Idea original i creació: La Curiosa
Direcció: La Curiosa
Música: Claudia Gómez
Plàstica: Alba Marina Rivera
Disseny de vestuari: Bono Bono Barcelona
Producció: La Curiosa
Disseny de so: Bernat Oliveras
Distribució: MonicaDeGira

Centre Cívic Nord
Dissabte a les 10h i 12h

5

Un recorregut captivador per paisatges sonors i visuals creats per als més 
petits: mira… escolta… sent.

‘Sona la llum!’ és un petit recorregut per diferents racons de la natura a través dels sons i les imatges 
plàstiques. Una músic i una il·lustradora creen davant el públic projeccions artesanals amb delicades 
sonoritats. Imatges creades a partir de la llum, sons que ens envolten i ens fan viatjar. 

Suggerent, polisensorial i captivador!

La Curiosa (Catalunya)

Sona la llum!

La Curiosa neix el 2019 com una convergència entre els interessos artístics de la Claudia 
Gómez i l’Alba Marina Rivera. Pianista una i il·lustradora l’altra, comparteixen l’interès per la 
creació, l’experimentació i la pedagogia. El 2020 van estrenar ‘MUUUUN’, el seu primer es-
pectacle; i el 2022, ‘Sona la llum!’. Han participat en diversos festivals i ara són la companyia 
resident a laSala de Sabadell.

www.lacuriosa.cat                                                                                                #Sonalallum
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Txt € 35’ +0

MÚSICA / TEATRE



Idea i creació: Blink Flash
Coreografia: Montse Roig i Marina Cardona
Dramatúrgia: Joan Casas
Interpretació: Montse Roig
Assessorament màgia: Hausson (Jesús Julve)
Música i espai sonor: Marta Roma
Vestuari: Viviane Calvitti
Escenografia: Yaiza Ares
Il·luminació i vídeo: Marc Lleixà
Acompanyament i producció: Caroline Giffard

Can Papasseit (Vilanova del Camí)
Dissabte a les 10h i 16h

6

15

Un espectacle de dansa-teatre per als més menuts, inspirat en la màgia de 
les petites coses de la vida.

La Nia està a les golfes. Una munió de muntanyes de llençols guarden andròmines que ella mai ha 
vist. Els objectes romanen aturats en el temps com un rellotge de corda, però a la vegada resten latents 
per oferir-li una experiència que li canviarà la vida. Un viatge màgic creat pel seu avi il·lusionista Fu 
Man Chu.

Blink Flash (Catalunya)

Blink Màgic

Blink Flash és una companyia de dansa-teatre per als més menuts i les seves famílies que busca 
mostrar les emocions a través del cos i del moviment d’una manera poètica i contemporània. El 
procés creatiu dels seus espectacles i tallers acostuma a tenir lloc simultàniament a les escoles 
bressol i al teatre. Va néixer al 2016 a Barcelona en el marc del projecte educatiu del Mercat 
de les Flors i del Festival El Més Petit de Tots. Des de llavors, ha viatjat per Catalunya, l’Estat 
Espanyol i França.

www.blinkflash.org                                                                                                 #BlinkMàgic

Txt € 40’ +1

DANSA



Intèrprets: Laia Piró, Neus Umbert i Esther Westermeyer
Direcció escènica: Claudia Moreso 
Direcció musical i composició: Viv Manning
Disseny de llums: Guillem Bonfill
Escenografia: Xavier Erra
Construcció escenografia: Taller Jorba-Miró
Vestuari: Rosa Solé
Producció: Inspira Teatre
Producció executiva: Gemma Ros
Fotografia: Ana Zaragoza
Vídeo: Arian Botey (Videostudi)
Coproducció: FIM Vila-seca. Fira de música emergent i familiar
Acompanyament: Eli Guasch
Col·laboracions: Bernat Erra, Jan Erra i Àlex Cabrer
Residències: CC Zona Nord, SAT! Sant Andreu Teatre i laSala

Centre Cívic Nord
Diumenge a les 10h i 12h

5

Espectacle familiar de música i moviment per a infants a partir d’un any.

El bosc és un lloc de gran meravella on podem explorar i jugar amb les nostres amigues i amics. És un 
lloc de pertinença. Els tresors que aquest món encantat compartirà amb nosaltres no tenen fi si ens obrim 
a escoltar, observar, olorar i sentir la màgia del bosc viu.

L’espectacle vol connectar la cultura amb la natura del nostre entorn, amb els nostres boscos. Només 
coneixent la natura, sentint que formem part d’ella, la podem estimar i tenir-ne cura.

Inspira Teatre (Catalunya)

Sotabosc

Inspira Teatre és una companyia d’espectacles per a tots els públics que s’ha anat construint amb 
passió, alegria i esforç des del 2011. Basen les seves creacions en les arts del ritme (música, 
moviment i teatre) i la veu. Practiquen la doble mirada: una cap a l’ànima i l’altra cap a l’exterior, 
tenint molt en compte amb qui s’estan comunicant. Busquen ser properes als infants per nodrir-
se d’aprenentatge, acompanyar el seu “creixement” i entrenar el múscul de la imaginació. En 
definitiva, per fer-se més lliures a través de l’art.

www.inspirateatre.com                                                                                                #Sotabosc

Txt € 35’ +1
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TEATRE / MÚSICA



Autoria: Mirna Vilasís i Xavi Múrcia
Intèrpret: Mirna Vilasís
Direcció artística: Anna Ros
Direcció musical: Mirna Vilasís
Música: Xavi Múrcia i Mirna Vilasís
Assessorament de dramatúrgia: Carles Batlle
Assessorament musical handpan: Ravid Goldschmidt
Disseny de llums, so i mapatge: Ivan Rubio
Tècnics de so i llums: Marc Jódar i Marta Vilellas
Escenografia: Raül Vilasís i Berta Vidal
Il·lustracions i animacions: Lyona
Disseny de vestuari: CarmePuigdevalliPlantéS
Titelles: Martí Doy
Distribució i comunicació: Mònica Grau
Producció executiva: Discos a mà i Samfaina de colors
Coproducció: Festival Didó, Ajuntament de Terrassa

Can Papasseit (Vilanova del Camí)
Diumenge a les 10h i 15:30h

6

Una reflexió sobre l’harmonia i l’equilibri universal a través de la música.

‘Sense lluna’ és una reflexió sobre l’harmonia i l’equilibri universal a través de la música per gaudir de 
la bellesa i màgia de la nit. Les fases lunars representen al·legòricament el cicle de la vida.

Reivindiquem el moment sense lluna com a bonic i necessari. La foscor simbolitza la introspecció, la 
reflexió i la calma. Quina emoció ens envaeix quan estem en aquest moment fràgil del sense lluna?

Samfaina de colors (Catalunya)

Sense lluna

Samfaina de colors és un projecte artístic liderat per Mirna Vilasís. Des del 1988 crea espectacles 
amb llenguatge propi i diferents capes de lectura, on la música és el canal principal d’expressió 
d’un art lliure. Un mestissatge que entrellaça música, poesia i art visual i que estimula la sensibi-
litat artística. És passió i compromís amb la cultura i l’educació. És emoció per a tots els públics.

www.samfainadecolors.cat                                                                                                #senselluna

Txt € 40’ +3
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MÚSICA / TEATRE





TEATRE

19

Dramatúrgia i direcció: Pau Bachero
Assessorament científic: Marga Salas                
Assessorament artístic: Jonathan Holloway
Intèrprets: Aina Zanoguera, Alejandro Navarro, Borja Tous i 
Carme Serna
Direcció musical i espai sonor: Mon Joan Tiquat
Escenografia i titelles: Alfred Casas
Artista plàstic: Claudio Capellini 
Vídeo mapatge: Marc Homar
Il·luminació: Jenny Vila                               
Vestuari: Angie Vallori                                           
Utilleria: Andrea Custodio             
Construcció escenografia: Borja Tous
Projecte educatiu: Paula Vila
Tècnic: Juanro Campos                                       
Producció creativa: Jenny Vila

Teatre Municipal Ateneu
Dijous a les 10h        i 18:30h

1

Quan va ser que un dia, els adults, vam deixar de jugar? Teatre físic, visual 
i d’objectes per a públic infantil, jove i adult.

Espectacle entremaliat, fresc i inspirador on un grup d’adults lluiten per ser bons models sense perdre 
els papers, davant la lògica i directa sinceritat dels més petits.

Aquest treball es nodreix de la presència, l’energia i les veus dels nens i nenes de la comunitat local, 
que reclamen una nova mirada –la seva– i apareixen per preguntar-se amb humor i poesia com va ser 
que, un dia, els adults vàrem deixar de jugar. 

La Mecànica (Illes Balears)

Les petites coses

La Mecànica és una companyia productora d’arts escèniques de Mallorca que treballa i col·labora 
de forma transversal amb artistes nacionals i internacionals al voltant del teatre corporal i visual 
en totes les seves formes. Va néixer el 2015 amb l’espectacle ‘De nou un instant tan breu’ (Pre-
mi Noches Feten 2016) i està liderada per Jenny Vila i Pau Bachero, tots dos amb una dilatada 
experiència en el camp de la producció i de la creació teatral a nivell internacional.

www.lamecanica.org                                                                                                #LesPetitesCoses

Txt € 60’ +5



TEATRE
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Autora i directora: Dora Cantero
Composició musical: Fran Lasuen
Interpretació: Nerea Ariznabarreta 
Música a escena: Maider López
Disseny d’il·luminació: Fermin Izko
Escenografia i atrezzo: Martí Doy
Vestuari: Paulette San Martin
Direcció artística i producció executiva: Alex Díaz
Producció: Teatro Gorakada
Administració: Maite López
Comunicació: Markel Ganbo

Can Papasseit (Vilanova del Camí)
Dijous a les 10h        i 15:30h

6

Una història tendra i divertida, en forma de cançó, que parla d’amistat i 
supervivència.

La petita tortuga neix una nit sense lluna a la platja. L’instint li diu que ha de seguir el reflex de les estre-
lles sobre l’aigua per arribar fins el mar però, confosa per les llums de la ciutat, s’endinsa sense saber-ho 
en un món completament diferent.

És un relat en forma de cançó que parla d’amistat i supervivència, de la cerca d’un lloc propi en un món 
on el que beneficia a uns pot perjudicar a uns altres i viceversa. Una història tendra i divertida contada 
entre els bastidors d’un teatre, filada a través de la música en directe i el teatre d’objectes.

Teatro Gorakada (País Basc)

Quelonia y el mar

Des de 1987, Teatro Gorakada s’ha envoltat d’un planter de col·laboradors molt lligats al món 
teatral i pedagògic. Ha rebut nombrosos premis com els Feten per ‘Jim en la isla del tesoro’, 
‘Robin Hood’, ‘El ogrito’, ‘La vuelta al mundo’, ‘Moby Dick’, ‘El viaje de Ulises’, ‘Pinocchio’ i ‘El 
hombre que plantaba árboles’. També ha estat finalista als Premis Max.

www.gorakada.com                                                                                                #QueloniaYelMar

Cast € 45’ +5
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Direcció artística: Leandre Ribera
Intèrprets: Andreu Sans, Cristina Solé, Laura Miralbés, Leandre 
Ribera i Pere Hosta
Composició musical: Victor Morató
Escenografia: Txesca Salvà
Construcció escenografia: El Taller de Lagarto
Producció tècnica i disseny de llums: Marco Rubio
Producció i difusió: Leandre SL - Agnés Forn

Teatre Municipal Ateneu
Divendres a les 10h        i 20h

1

Un espectacle universal, de poesia infinita i una tendresa sense límits.

Al carrer plouen claus. Cinc pallassos truquen al timbre. La solitud s’escapa pel forat del pany. L’humor 
i la poesia es creuen al llindar de la porta. Una invasió d’absurda intimitat, de bogeria i de rialles. Les 
portes, obertes... ballen.

Un espectacle de teatre gestual desbordant de tonteries. Sense paraules. Sense límits. Sense ordre. 
Tot és possible.

Leandre Clown (Catalunya)

N’imPORTE quoi

Fa més de 30 anys que Leandre gira pel món amb el seu humor carregat d’una poesia inspirada 
en el cinema mut, el mim, el gest i l’absurd. El 1996 va tenir un gran èxit amb ‘Streettease’, el 
seu primer solo. El 1999 va fundar Leandre&Claire amb Claire Ducreux (‘Fràgil’ i ‘Madame et 
Monsieur’). Amb Leandre Clown (2003) ha creat ‘Desbandada’, ‘Démodés’, ‘Play’, ‘No sé’, ‘Rien 
à dire’ i ‘De Nada’. El 2020 Leandre SL produeix ‘Home’, ‘21 Cadires’ i ‘Fly me to the moon’. 
És un referent del teatre de carrer i està considerat un dels millors pallassos contemporanis en 
l’àmbit internacional.

www.leandreclown.com                                                                                             #NimPORTEquoi

Txt € 70’ +5

CIRC / CLOWN



DANSA

22

Direcció artística i coreografia: Las dueñas del balón
Dramatúrgia i mirada externa: Arantza López
Espai sonor: Santi Carcasona
Disseny de llums: Marieta Rojas

Can Papasseit (Vilanova del Camí)
Divendres a les 10h        i 15:30h

6

L’aventura de conviure amb nosaltres mateixos explicada a través de la 
dansa.

Un viatge a través de l’imaginari que, de la mà d’un acompanyant inesperat, ens connecta amb el nostre 
coratge i ens convida a enfrontar-nos a aquelles pors que ens turmenten. 

Una història d’amor propi on el joc i la dansa narren el procés de descoberta, reconeixement i acceptació.

Las dueñas del balón (Catalunya)

El meu monstre

Las dueñas del balón (Angie Mas i Bea Vergés) és una companyia de dansa catalana emergent 
nascuda el 2018. Les seves dues primeres creacions escèniques estan dirigides a públic adult: 
‘Sí’ (2020) i ‘La divina’ (2022). Amb aquesta creació la companyia vol apropar el llenguatge de la 
dansa contemporània als infants a través d’una història que destaca per la seva humanitat.

                                                                                               #Elmeumonstre

Txt € 50’ +5



DANSA / TEATRE D’OBJECTES / INSTAL·LACIÓ
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Idea original i direcció: Patricia Ruz
Creació i intèrprets: Patricia Ruz i Nacho Bilbao
Música en directe: Nacho Bilbao
Il·luminació: David Picazo i Sergio García
Espai escènic i atrezzo: Patricia Ruz
Enfiladisses: Eleni Chaidemenaki
Assessoria: Silvia Nieva
Fotografia: Carolina Galiano
Disseny gràfic: Antonio Díaz i Javier Espada
Producció: Milímetro i El colibrí (Alberto Jiménez)

Teatre de l’Aurora
Divendres a les 15:30h        i 17:30h

2

Una instal·lació viva que es construeix a través del cos, la veu, la música 
en directe i la manipulació d’objectes.

‘Ciudades’ és una peça creada amb múltiples i petits maons de cartró, que defineixen estructures i pai-
satges, transformats a través de la llum, els objectes, el color, la música i altres materials plàstics. És 
la història d’una ciutat imaginària que acull totes les ciutats del món. Aquí les teulades tenen antenes, 
els edificis són com ràdios i les cases busquen freqüències.

Milímetro (Madrid)

Ciudades (Arquitecturas en movimiento)

Patricia Ruz és una ballarina i coreògrafa madrilenya que des del 1997 investiga el vincle entre 
el teatre i la dansa. Els seus espectacles reflecteixen universos poètics que plasmen la diferència 
humana i la seva riquesa. Milímetro neix a partir del projecte escènic de recerca ‘Ciudades’ amb 
l’objectiu de reunir diferents artistes vinculats al món escènic per a aprofundir sobre la infància, 
la instal·lació i el concepte de ciutat (artistes com, entre d’altres, Nacho Bilbao, David Picazo o 
Alberto Romera).

www.patriciaruz.es                                                                                                    #Ciudades

Cast € 50’ +5



DANSA / CARRER / CIRC

24

Coreògraf: Antoine Le Menestrel
Ballarins i creadors de l’itinerari (traceurs): David Pagnon, 
Quentin Salvador, Fantin Seguin, Samuel Govindin i Thomas 
Legloinec
Músic i compositor: Gregory Vera
Direcció de terra: Jean-Luc Bichon
Distribució: Valy Martinez
Administració i comunicació: Séverine Gros

Plaça de Cal Font
Divendres a les 19h i dissabte a les 13:15h

10

Un espectacle de parkour en façanes que utilitza com a partitura 
l’arquitectura, els espais públics i els edificis.

El coreògraf Antoine Le Menestrel és un escalador consumat. Les seves peces escalen façanes urbanes, 
salten d’una finestra a una altra, ballen sobre parets i sostres. Tracen la seva pròpia línia de vida en les 
altures de la ciutat, tocant el cel. Amb el cap enlaire, seguim els ballarins-traceurs, sorpresos de veure’ls 
tan àgils, tan lliures. Una experiència inèdita amb el buit sense experimentar el més mínim vertigen. 

Cie Lézards Bleus - Antoine Le Menestrel (França)

Lignes de vie

El 1992 Antoine Le Menestrel funda Lézards Bleus amb el seu amic alpinista Franck Scherrer. 
La companyia crea espectacles de dansa vertical híbrids que participen en la transformació de la 
visió dels espais urbans i naturals. Cada espectacle és una recreació única per a una estructura 
arquitectònica específica i un context humà particular. Lézards Bleus inclou avui dia ballarins-
traceurs que practiquen parkour amb una visió artística, diferent de les noves orientacions com-
petitives de la disciplina i desenvolupant una visió poètica de la verticalitat urbana.

www.lezardsbleus.com                                                                                                #lignesdevie

Txt € 30’ +5
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Creadors i intèrprets: Ron Beeri i Itamar Glucksmann
Creació sonora: Matthieu Pernaud
Suport financer: Swedish art grant comitee i Nordic-baltic 
mobility programme (kalturkontakt Nord)
Residències: Subtopia, Stockholm; La Grainerie, Balma – 
Toulouse métropole; Upplands Väsby Kommun, Stockholm; 
Espace Catastrophe, Centre International de Création des 
Arts du Cirque, Bruxelles; La Maison des Jonglages, La 
Courneuve; La Fabrique / Université Jean Jaurès, Toulouse; 
L’association CHAP, Viol le fort; Vertigo, Torino; La digue, 
Compagnie 111, Toulouse; Dansehallenrne, Copenhague
Distribució: a+ Soluciones Culturales

Plaça del Rei
Dissabte a les 11h i 17:30h

11

El curiós encontre entre dos homes: un malabarista i un acròbata.

‘Baktana’ narra la trobada entre dos homes. Un malabarista, obsessionat pel seu món d’objectes vo-
lants, i un acròbata que només s’expressa a través del moviment. Entre malentesos i preguntes, la seva 
curiositat els portarà a buscar-se l’un a l’altre.

Lazuz Company (País Valencià)

Baktana

Companyia de circ contemporani fundada pels artistes israelians Itamar Glucksmann i Ron Beeri, 
actualment establerts a Espanya. El seu objectiu és portar el circ contemporani a noves tècniques 
i assoliments artístics.

www.lazuz.org                                                                                                            #Baktana

Txt € 30’ +5
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Direcció i idea original: Nacho Flores
Ajudant de direcció: Jordi Querol
Actors: Jordi Mas, David Candelich, Sergio Pla, Nacho Flores, 
Alberto Munilla, Kike Maltas, Oriol Morgades, Olga Pastor, 
Manolo Osorio i Sergio Conesa
Disseny de llums: Xavi Valls
Producció executiva: Quim Aragó
Administració: Camaleònica Produccions

Teatre Municipal Ateneu
Dissabte a les 12h

1

Un espectacle de circ integrador que introspecciona les relacions personals 
que sorgeixen en el duo.

Què passa quan dues persones, sense importar la raça o la condició, sense prejudicis, es troben a so-
les? Què sorgeix d’aquesta trobada íntima, sincera? Després d’un primer moment de cortesia inherent 
a tot procés de comunicació comencen a passar coses. Neix la veritat, l’avorriment, el joc, l’amor, la 
comprensió, l’escolta, la ira, la fragilitat, la complicitat, la manipulació, la confiança...

Col·lectiu Mur  (Catalunya)

De tu a tu

‘Mur’ va ser el primer espectacle d’aquesta companyia amb la intenció d’enderrocar murs i con-
tribuir a millorar un món ple de barreres i amb menys oportunitats per a moltes persones de la 
nostra societat. Els mateixos membres són la prova de l’existència d’aquests murs i la possibilitat 
d’enderrocar-los. Al seu nou espectacle representen la trobada entre persones quan ja no exis-
teixen les barreres. Una trobada que permet una intimitat i una complicitat entre dues persones 
que es miren de tu a tu.

www.mur.cat                                                                                                            #DeTuATu

Txt € 60’ +5
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Funambulista i coordinador del projecte: Timothé Loustalot 
Gares
Tècnic i regidor d’escena: Rémi Bernard
Músic i compositor: Antoine Boquet
Actriu i cantant: Maristella Tessio
Tècnic i maquinista: Aloïs Pesquer

Parc Central
Dissabte a les 19h i diumenge a les 13h

12

Un fresc cinematogràfic a la frontera entre Quentin Tarantino i Wim Wen-
ders. El circ d’alt risc es combina amb un univers mecànic.

Una sensació de confusió oferta als transeünts. El so d’un motor apareix i obre la porta a l’acció. Es 
produeix una escena inesperada. Un moment de suspensió. No, no és un accident, més aviat l’inici d’un 
somni metàl·lic. El públic és testimoni del muntatge del nostre ballet mecànic. El cable està tens. 

Una cantant acròbata. Un equilibrista perdut. Un camió grua en decadència. Un mercedes del 1978. 
Una cabina telefònica espatllada. Un concert en directe. 45 minuts d’intoxicació.

Cirque Pardi! (França)

Rouge Nord 

Cirque Pardi! és un col·lectiu d’artistes, constructors, conductors, logístics, administradors... 
reunits al voltant d’un projecte de circ modern itinerant. Partint de Toulouse, des del 2011 reco-
rre les carreteres d’Europa amb diverses creacions en carpa (‘BorderLand’ i ‘Low Cost Paradise’) 
i a l’espai públic (‘Rouge Nord’). El cor de Pardi! és una línia artística sincera i experimental. 
Reivindiquen un circ social i un circ polític. El seu límit és la moral.

www.cirquepardi.com                                                                                                #RougeNord

Cast € 45’ +5
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Univers poètic i direcció: Joana Rhein
Ajudant de direcció: Miquel Crespi
Direcció de moviment: Sophie Thirion
Intèrprets: Joana Rhein i Miquel Crespi
Disseny escenografia i objectes: Joana Rhein i Miquel Crespi
Construcció escenografia: Giramagic
Disseny vestuari: Joana Rhein
Confecció vestuari: Paquita Manfredi
Il·luminació: Aina Puig 
Música original: Mario Cortizo
Producció executiva: Rosa Pino

Teatre de l’Aurora
Diumenge a les 10h i 15:30h

2

Un conte Zen, un viatge en espiral amb màgia i poesia visual.

Un caragol arrossega amb calma l’inici del món.
Una cabanya efímera construïda per abrigar un impuls poètic.
Dues persones, primavera i tardor, joventut i vellesa, rapidesa i lentitud, terra i cel.

‘Kariguri’ és poesia visual en moviment, un lloc per respirar i contemplar la màgia de la impermanència.

Màgia, titelles, màscares, clown i teatre físic, units en un paisatge oníric, sonor, visual i sense text.

Giramagic (Catalunya)

Kariguri

Giramagic és un projecte de creació escènica contemporània que explora el potencial poètic de 
la màgia, creant universos onírics de gran bellesa i amb una estètica molt marcada pel treball 
artesanal construït a partir de materials reciclats. Ha generat un llenguatge propi que desperta la 
sorpresa i la imaginació de grans i petits de tot el món. Premi del Jurat Infantil de la 30a Fira de 
Titelles de Lleida a ‘Hai, la pescadora de somnis’.

www.giramagic.com                                                                                                            #Kariguri

Txt € 55’ +5
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Repartiment: Inés Muñoz i Nelo Sebastià
Veu en off: Verónica Andrés
Dramatúrgia i direcció: Toni Agustí
Ajudant de direcció: Carlos Amador
Plàstica: Mar Vicens i Inés Muñoz
Espai sonor: Adolfo García
Manipulació: Nelo Sebastià
Producció executiva: Mayte Barbazán
Distribució: a+ Soluciones Culturales
Tècnic: Cotu Peral

Teatre de l’Aurora
Dijous a les 10h        i 17:15h

2

La història del nostre arbre del Teneré és un conte d’arrels, llums i ombres.

L’arbre del Teneré era una acàcia que va ser considerada, durant molt de temps, l’arbre més solitari i 
aïllat de la Terra. L’últim supervivent d’un grup d’arbres que van créixer quan el desert era molt menys 
sec que avui, un temps en el qual l’arena estava plena de llacs i vida. Però va arribar la desertificació i 
el nostre arbre va passar dècades en soledat. Fins que, a principi del segle XX, una caravana de tuaregs 
en direcció a Níger el va descobrir i va esdevenir un arbre referencial i venerat. El 1974, un conductor 
embriac va xocar contra ell, posant fi a la seva vida.

La Negra (País Valencià)

L’arbre del Teneré

La Negra és una productora de teatre fundada el 2017 per l’actor i productor Carlos Amador amb el 
propòsit de crear espectacles de teatre per a la infància i la joventut mitjançant l’ús d’un llenguat-
ge poètic i visual, i una proposta escènica contemporània basada en l’experimentació i la reflexió.

www.a-mas.net/portfolio-item/el-arbol-del-tenere                                                                                        #larbredelTeneré

Cat € 40’ +6
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Autors i direcció artística: Íngrid Codina i Guillem Geronès
Interpretació: Clara Centenera, Íngrid Codina i Guillem Geronès
Música: Mika Lecuyer
Llum: Andreu Fàbregas i Albert Mossoll
Escenografia: Rui Macedo i Guillem Geronès
Producció i difusió nacional: Èlia Teis
Producció internacional: Helena Febres

Museu de la Pell (Pati)
Divendres a les 15:30h, 17:30h i 19h; dissabte a 
les 12h, 17h i 19h; diumenge a les 10:30h i 12h

8

Una experiència teatral immersiva on descobriràs un relat sobre la conne-
xió amb la terra.

‘An-ki’ és un relat sobre l’origen i el destí de la humanitat. És la veu de la terra, la llavor, l’arbre i el fruit. 
És la memòria del món. És l’imaginari que crea una nena, l’Adja, per sostenir la realitat del seu món, on 
ombres de gegants apareixen entre els boscos fent caure els seus somnis. L’Adja i la seva família busca-
ran les arrels del seu passat i l’esperança del futur per fer front a una existència desoladora.

Una experiència teatral immersiva, dins un espai viu que et convida a descobrir cada racó, cada secret, on 
tu no només escoltes i mires, també et mous, toques i sents. ‘An-ki’ també ets tu. ‘An-ki’ vol dir univers.

Ortiga (Catalunya)

An-ki

Ortiga neix a Banyoles l’any 2015. El 2016 estrena ‘Kumulunimbu’, una història sobre la mi-
gració premiada a diversos festivals. El 2019 estrena la instal·lació de joc/projecte social ‘Fulles 
ambulants’. El 2020 crea dos relats curts: ‘Mar, l’aigua dels somnis’ i ‘Sira, records de la Terra’ 
per parlar a infants de la gestió emocional. El 2022 estrena ‘An-ki’ i el maig de 2023 presentarà 
‘Originària’, un projecte artístic ambulant per la regeneració del territori.

www.ciaortiga.com                                                                                                             #AnKi

Multi € 60’ +6



En una situació d’incertesa, una abraçada pot convertir-se en una llar.

Amb una maleta, un petit pomer i el desig de tornar aviat, la Bettina deixa enrere casa seva per descansar 
del soroll de les bombes i de la por que li provoca la guerra. En arribar a la seva “nova casa” s’adona que 
res és com s’imaginava. La Norma, una nena més gran en la mateixa situació, l’acompanyarà, construint 
entre les dues una amistat que els permetrà fer front a les dificultats i a la incertesa que viuen les nenes 
i nens refugiats després d’abandonar les seves cases.

TEATRE
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Direcció: Rosa Díaz (La Rous Teatro)
Intèrprets: Cristina Garcia i Aitana Giralt o Alícia Buil
Idea original: Yarleku Teatro
Autoria del text original: Maialen Díaz
Traducció i adaptació: Xavier Manuel i Cristina Garcia
Disseny escenografia: David Lainez
Construcció escenografia: Jordi Pedrós i Joan Pena
Vestuari: Goretti Herrero
Música: Asier Fernandez i Eneko Anaut
Il·luminació: Marc Espinosa
Producció: Campi Qui Pugui

Teatre de l’Aurora
Dissabte a les 10h i 16h

2
Campi Qui Pugui (Catalunya)

La casa més petita

Campi Qui Pugui neix al 2008 fundada i dirigida pels actors Jordi Pedrós i Cristina Garcia, formats 
en diferents mètodes teatrals a París, Barcelona i Lleida. Creen imatges i personatges que transpor-
ten a altres realitats. Per a ells és important buscar punts en comú entre tots els públics, amb un 
humor i aspectes visuals que arribin a diferents edats i persones de diferents orígens; despertant la 
nena i el nen que portem a dins.

www.cqpproduccions.com                                                                                               #CasaPetita

Cat € 65’ +6
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Text: Maitane Sarralde i Hito Steyerl                
Creació i interpretació: Maitane Sarralde
Acompanyament artístic: Pau Portabella i Eneritz Zeberio
Acompanyament coreogràfic: Roseta Plasencia
Escenografia i estructura: Alicia Arrechac
Univers sonor: Ruben G. Mateos               
Veu en off: Aiora Sedano                
Il·luminació: Javi Garcia Martinez
Vestuari: Betitxe Saitua
Rigging: Carlos Gigante i Xabier Petra

Teatre Municipal Ateneu
Dissabte a les 20:30h

1

Imagina que et desplomes i no hi ha terra.

Un espectacle de dansa contemporània i suspesa que tracta sobre el nus i l’entrega al buit nu. Inte-
raccionant amb l’estructura flotant i els elements pendulars que hi pengen, aquesta peça interdisci-
plinària investiga sobre el cos ingràvid i les múltiples corporalitats que implica l’estrangulament del 
nus i la inestabilitat que provoca.

A ‘Desªnuda’ ens trobem un cos nuat que cerca l’inici, o final, del cap solt.

Cia. Maitane Sarralde (País Basc)

Desªnuda

Després de treballar com a ballarina i intèrpret en diversos projectes i companyies (Marie de 
Jongh, Cia Yskinna, Magalie Lanrriot, Beco Cabaret o La Glo Zirko), Maitane Sarralde s’endinsa 
en una proposta unipersonal com a creadora i intèrpret. L’espectacle neix de la recerca de noves 
formes d’explorar la dansa amb arnès i les dinàmiques que la regeixen: el pèndol, la caiguda, 
la confrontació amb la gravetat i la suspensió. Basant-se en la matèria i els elements amb què 
treballa, es genera un discurs al voltant del nus i els elements en suspensió pendular.

www.maitanesarralde.com                                                                                                  #desAnuda

Cast € 40’ +6
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Creació: CAL Teatre
Direcció i dramatúrgia: Dora Cantero
Intèrprets: Jordi Font i Carlos Gallardo
Espai escènic i titelles: Carlos Gallardo
Il·luminació: Mario Andrés
Música original: Joan Bramon
Vestuari: Paulette San Martín
Disseny gràfic: Sergio Escalona
Vídeo: Nina Solà

L’Escorxador (Sala Gran)
Diumenge a les 11:30h i 15:30h

4

Es pot viure dintre d’una mentida?

Qui no ha dit mai una mentida? Qui digui que mai no ha mentit a l’escola, al carrer, a casa, jugant a futbol 
o a les cartes, estarà mentint. Menteixen a la tele i a internet. Els contes són una mentida. Mentides que 
amaguen veritats. Veritats que amaguen mentides. 

‘Mentida podrida’ proposa una reflexió sobre la mentida i la veritat a partir de la història d’un nen que 
rebutja la realitat. Dos arquitectes, experts en crear mentides, l’ajudaran a crear una nova identitat. 
S’aguantarà la mentida? 

CAL Teatre (Catalunya)

Mentida podrida

CAL Teatre neix el 2015 de la passió pel teatre de titelles, la fascinació pels objectes i la creació 
d’històries que floreixen de la màgia quotidiana. De la necessitat de parlar de la identitat i de 
la pròpia veu, el 2016 sorgeix ‘El bosc com balla’. El seu segon espectacle, ‘Joc de cadires’, és 
una investigació sobre l’empatia. La companyia crea poètiques i universos on el públic es pugui 
submergir i viatjar. Accepta el repte d’explicar l’essencial d’una manera diferent i atractiva.

www.calteatre.com                                                                                                #mentidapodrida

Cat € 50’ +6

a8067843@xtec.cat
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Producció: Escalante Centre Teatral
Creació i direcció: Nacho Diago
Interpretació: Nacho Diago, Joan Ballester, Santiago Martínez 
i Anna Kurikka
Escenografia: Blanca Añón
Música original: Paco Diago
Ajudant de direcció: Rebeca Valls
Il·luminació: Joan Ballester
Disseny de vestuari: María Almudéver
Construcció escenografia: Espacio Odeón
Assessoria màgia: Juan Manuel Marcos
Confecció titella: Si te visto no me acuerdo
Disseny gràfic: Assad Kassab
Vídeo màquina: La pinza Studio
Fotografia: María Cárdenas
Distribució: a+ Soluciones Culturales

Teatre Municipal Ateneu
Diumenge a les 17h

1

Un espectacle que ens convida a reflexionar sobre com els petits detalls 
poden canviar el món.

Rube Goldberg va ser un dibuixant que es va fer molt, molt, però que molt famós, perquè va inventar 
unes màquines tan complexes i absurdes com genials. En l’espectacle descobrirem, a través de la 
màgia i l’univers d’aquests sorprenents mecanismes, què podem fer nosaltres per canviar les coses.

Nacho Diago (País Valencià)

La màquina de Rube Goldberg

Nacho Diago ha actuat en els més prestigiosos festivals de màgia. El 2005 va guanyar el primer 
premi al XXVII Congrés Màgic Nacional, convertint-se en campió d’Espanya. L’any 2022, la FES-
MA (Federación Española de Sociedades Mágicas) li va atorgar el premi “Atmósfera mágica” per 
la seva personal i artística manera d’entendre l’il·lusionisme.

www.nachodiago.com                                                                               #lamàquinadeRubeGoldberg

Cat € 70’ +6
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Idea original: Toni Tomàs Camí
Interpretació: Toni Tomàs, Toti Toronell i Bruna Tomàs 
Direcció artística i de dramatúrgia: Toti Toronell
Direcció creativa de jocs: Toni Tomàs Camí
Direcció tècnica: StageLab Coop
Construcció escenogràfica: Joan Domingo i Toni Tomàs
Procés creatiu col·lectiu: Amb la participació de públic 
i també de professionals de la psicologia, la pedagogia i 
l’antropologia
Il·lustracions impreses: Toti Toronell, Carles Alberdi, Noemí 
Villamuza, Mercè Gal·lí, Marta Cortés, Carles Pijuan, Carles 
Porta, Matías Tolsà i Alba Santacreu

*caldrà recollir l’entrada al mateix espai d’actuació (només serà vàlida pel 
mateix dia i franja, matí o tarda)
**diversos passis de 30 minuts durant l’horari d’obertura

Ateneu (Pista)
Dissabte a les 10h i 16h i diumenge a les 10h
i 15:30h

7

Un espectacle vivencial personalitzat i emocionant on seràs protagonista 
de la teva pròpia història.

‘Secrets’ és un espectacle vivencial de carrer amb instal·lacions de joc per a totes les edats i un re-
corregut individual per a majors de 8 anys que proposa al públic ser protagonista de la seva pròpia 
història. Una combinació d’artesania i tecnologia per oferir una experiència personalitzada, intensa i 
intransferible, tan insòlita com emocionant, també per a adults.

No es pot veure, s’ha de viure!

Tombs Creatius (Catalunya)

Secrets

Des de 1998, Tombs Creatius aposta per la interactivitat amb el públic i el joc com a llenguatge 
narratiu. Ha creat nou muntatges d’instal·lacions participatives i entresorts que l’han portat arreu 
d’Europa i també a Àsia i a Amèrica. Amb la incorporació de dramatúrgia i la combinació amb 
la tecnologia, ‘Secrets’ és un pas més en l’ànim d’explorar nous vincles amb el públic a través 
del joc.

www.tombscreatius.com                                                                                                #Secretshhht

Multi € 180’ +7
* **
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Idea: Joan Català
Interpretació: Joan Català
Assessorament artístic: Rubén Martínez, Quim Bigas, David 
Climent i Claudio Stellato
Espai escènic: Joan Català
Disseny de vestuari: Belén Eleonori i Joan Català
Agraïments: Belen Eleonori, Ivan Tomasevik, Matteo Frau, 
Martí Soler, Miquel Vich i Gerard Valverde

Museu de la Pell (Pati)
Dijous a les 15:30h        i 18:30h

8

Fer lleugera la duresa d’aquest material fred, sòrdid i brut que és el ferro.

Un home arrossega un farcell de tubs de ferro de diferents llargades. Arriba al lloc i els tubs es desple-
guen de tal manera, que el farcell agafa la vida de l’home que el sosté, en un vis-a-vis entre ells i els 
ulls que els miren. Un suposat atzar fa que “home i tubs” s’expliquin alguna cosa més que el fet de 
ser només matèria. Són història i memòria. Són l’esforç, la tossuderia i la poètica. Són soroll i duresa. I 
també lleugeresa.

Joan Català (Catalunya)

Idiòfona

Joan Català entén el fet escènic com un espai de diàleg entre l’humà, l’objecte i l’entorn, on el 
joc i el treball s’empasten amb les eines, les vivències i les idees. Sempre vinculat a l’esport, es 
forma en arts plàstiques, circ, dansa contemporània i teatre de gest. Des del 2005 ha treballat en 
diferents teatres i festivals de tot el món amb les companyies Daraomai, Circus Klezmer, Los 2Play 
i Cia. Mudances-Àngels Margarit. El 2012 comença a desenvolupar la seva visió particular de les 
arts escèniques pensades per al carrer i els paisatges urbans amb ‘Pelat’, encara programat arreu 
del món. El 2016 estrena ‘Menar’, un duet amb Roser Tutusaus. El 2021 estrena ‘5.100 m/s’. 

www.joancatala.pro                                                                                                #Idiòfona

Txt € 45’ +8

*caldrà recollir l’entrada al mateix espai d’actuació des de 30 minuts abans 
de l’inici de la funció

*

des de 1964
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Intèrprets: Laura Barquets, Robert Canela, Sandra Garcia, 
Joan Gonzalez, Núria Pulido, Jordi Talavera, Heika Villar, 
Bernardo Dombua, Natàlia Morales, Laia Farran i Jesus Franco
Direcció artística: Genís Farran
Direcció musical: Robert Canela
Direcció coreogràfica i poesia: Maria Salarich
Disseny de so: Manel Pedrós
Disseny de llums: Omar Llobet
Escenografia: Pere Carrasco
Figurinista: Núria Llunell
Coproducció: FiraTàrrega, emmarcat dins del programa de Su-
port a la Creació, amb coproducció dels festivals Esbaiola’t, 
Dansàneu i Festival Mil Maneres; la col·laboració del Festival 
Danseu, la Paeria de Cervera i l’Ajuntament de Vilanova de 
Bellpuig

Ateneu (Pista)
Dijous i divendres a les 21:30h

7

Sumar com a lluita comunitària i necessitat humana per celebrar les nos-
tres diferències.

Un ritual compartit, un lloc comú de l’espai públic, un punt de trobada de desconeguts. Un encreua-
ment creatiu, participatiu i nocturn on es troben la percussió amb la dansa, la veu, el moviment i la 
poesia.

Sumar com a lluita comunitària i necessitat humana per celebrar les nostres diferències. La suma 
contra els discursos d’odi cap al diferent i contra l’individualisme. T’hi sumes?

Sound de Secà (Catalunya)

+

Sound de Secà és una companyia professional d’arts de carrer amb dotze anys de trajectòria en 
els quals ha creat 5 espectacles: ‘Emoriô’ (2017), ‘Sabor’ (2018), ‘Possê’ (2019), ‘Bagatel·la’ 
(2021) i la seva darrera creació: ‘+’ (2022). Connecten amb el públic mitjançant la creació 
d’espectacles interdisciplinars amb composicions musicals pròpies i la hibridació de la música, 
el cant, el moviment i la interpretació.

www.sounddeseca.com                                                                                                           #SoundDeSecà

Cat € 50’ +8
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Autoria: Javi Casado i Guille Vidal-Ribas
Direcció: Guille Vidal-Ribas
Interpretació: Guille Vidal-Ribas, cia. Souldiers (Àlvar Mar-
cos, Chris Angelous Robles, David Castejón, Julia Romero, 
Paula Ortega) i DJ Tommy
Cap tècnic: Fran Ortega
Audiovisuals: Marc Costa Films
Fotografia: Ianko Pive
Producció i distribució: Vulcana

Plaça de l’Ajuntament
Divendres a les 10h        i 18h

9

Una conferència ballada que combina música, paraula i moviment en viu 
per explicar les danses urbanes en totes les seves dimensions.

Un mestre de cerimònies, cinc ballarines i un DJ ofereixen un espectacle per a tots els públics en el qual 
tothom acabarà ballant. On, quan i per què es van generar les danses urbanes? Què les caracteritza? 
En què s’inspiren aquestes formes d’expressió? Aquestes són algunes de les qüestions que planteja la 
conferència ballada, així com l’impacte que han tingut no només en l’àmbit de la dansa, sinó també en 
el conjunt de la cultura popular de finals del segle XX i l’actualitat.

Vulcana (Catalunya)

Transmissions 
Conferència ballada sobre danses urbanes

‘Transmissions’ és fruit d’una investigació realitzada per Guille Vidal-Ribas i Javi Casado, que 
recull el coneixement adquirit durant més de dues dècades com a ballarins de dansa urbana i el 
combina amb informació extreta d’una àmplia base documental i d’entrevistes a figures pioneres 
i referents nacionals i internacionals en aquest àmbit. 

www.transmissionsdansa.com                                                                                                #Transmissions

Cat € 50’ +8
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Direcció i dramatúrgia: Clara Manyós i Verónica Navas
Espai escènic i vestuari: Oriol Corral
Visuals: Carme Gomila
Disseny de so: José Bautista
Disseny de llums: Marieta Rojo
Cap tècnic: Damià Duran
Intèrprets: Joel Cojal i Agnès Jabbour
Assessoria perspectiva afrocentrada: Heidi Ramírez
Ajudant de producció i coordinació de projecte: Aida Llop
Producció executiva: Xavier González / Escenapart
Comunicació: Laia Santamarta / Escenapart
A partir de: ‘Indestructibles. Una mirada a la generació del 
futur d’Àfrica’, un projecte documental multimèdia dels pe-
riodistes Xavier Aldekoa i Alfons Rodríguez

L’Escorxador (Sala Gran)
Divendres a les 15:30h        i 17:30h

4

Un documental escènic multidisciplinari que recull fragments de vida de 
nens i nenes d’Àfrica.

A l’illa on viu la Giovana el sol és infinit i li asseca la roba quan s’asseu a terra a descansar després d’un 
diumenge de bany i joc. A l’altre extrem del continent, en una terra de camins que es desfan quan plou, 
la Marceline els recorre amb un desig al cap: vol ser mestra. Per damunt de l’equador, a quatre països 
de distància, la Jamila dorm en una habitació transparent, foradada i gairebé tan petita com ella; una 
incubadora on hauria d’estar-se més temps, encara que només podrà ser-hi fins a la mitjanit. I al sud 
d’elles tres, als carrers d’una ciutat costanera amb molta gent, hi viu el José amb els amics; en un lloc 
on les nits i la por són de color taronja.

Escenapart (Catalunya)

Indestructibles

Escenapart celebrarà el desè aniversari estrenant ‘Indestructibles’. Ha produït espectacles per 
a adults des del 2011, fent també coproduccions amb el Festival Grec, el Mercat de les Flors o 
Temporada Alta. A més més, ha distribuït espectacles familiars del Teatre de l’Aurora dirigits per 
Joan Arqué, així com un dels últims espectacles de Moisès Maicas, ‘Pell de llarinté, cua de tiré’, 
de contes africans.

www.escenapart.cat                                                                                          #Indestructibles

Cat € 55’ +8
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Direcció i interpretació: Guillem Albà
Creació i dramatúrgia: Joan Arqué, Sergio Martínez i Guillem 
Albà
Música: Pep Pascual
Ajudant de direcció: Sergio Martínez
Assessorament manipulació: Zero En Conducta
Visió externa: Carla Tovías
Construcció: L’Estaquirot Teatre i Alfred Casas
Vestuari: Nídia Tusal
Direcció tècnica: Oriol Ibáñez
Ajudant de producció: Anna Castañé
Direcció de producció i management: Blai Rodríguez
Distribució estatal i internacional: Marta Riera

Teatre de l’Aurora (Golfes)
Divendres i dissabte a les 19h, 20:30h i 22h

3

Una vibrant experiència col·lectiva de proximitat a través dels titelles i 
la comicitat.

El nou espectacle de petit format de Guillem Albà és una tornada a les seves arrels: el seu característic 
univers visual. Vint-i-cinc minuts de viatge de la comèdia a la poètica, amb les mans com a punt de 
partida. Aquesta part del cos que ens torna a allò tangible, quotidià i artesanal, i ens reconnecta amb 
la comunitat. 

Guillem Albà (Catalunya)

Ma solitud

“M’agrada actuar. Soc feliç. Mentre actuo, és l’únic moment on res em fa mal. Ni mal d’esquena 
ni mal de cap. Això només em passa actuant (o a l’aigua també!). Encara no he actuat dins 
l’aigua però, no sé què passaria. Sobretot actuar, però a part... dirigir, escriure, crear espectacles. 
Pensar idees. Imaginar qualsevol cosa. Sigui per fer riure (la majoria de cops) o per emocionar i 
buscar un moment poètic i bonic.  Un amic em va dir que la paraula que em defineix en aquest 
món artístic és ‘curiós’. Tenir curiositat. No hi havia pensat, però a poc a poc he anat veient que 
potser sí. M’agrada provar, provar i provar. Barrejar-me amb gent, crear. Què passa si ens ajuntem 
i provem de fer alguna cosa junts? I fer-ho.” - Guillem Albà

www.guillemalba.com                                                                                                     #MaSolitud

Txt € 25’ +8
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Idea creativa i direcció: Anna Roca
Dramatúrgia: Laia Alsina Ferrer
Ajudant de direcció: Arnau Nadal
Intèrprets: Sara Morera o Iris Schneider, Cristina Arenas, Jordi 
Gilabert o Raúl Martínez
Disseny il·luminació i so: August Viladomat
Disseny espai i escenografia: Xevi Bayona
Disseny i confecció vestuari: Carlota Rodríguez
Producció i distribució: Aina Gomis
Producció: Companyia de teatre Anna Roca
Agraïments i suports: SiFactoria Cornellà, LaSaLa Sabadell i 
Ca les Hermanes - Sant Feliu de Pallerols

L’Escorxador (Sala Gran)
Dissabte a les 11:45h i 17:30h

4

Si la mort és la cosa més certa de la nostra vida, per què ens fa tanta 
por?

Aquesta obra és un cant a la vida que ens permet parlar de la mort. És el dolç refilet d’un ocell que ha 
fet niu a l’ampit de la nostra finestra i del qual aprenem l’alegria de viure. Perquè, en aquest viatge ple 
de color i poesia, els ocells són els mestres i nosaltres en som aprenents. I dels ocells aprenem que si 
morim és, precisament, perquè abans hem viscut.

Companyia de teatre Anna Roca (Catalunya)

Les ales de la Carlota

La Companyia de teatre Anna Roca comença el seu llarg viatge a Olot, l’any 1996. Des d’aleshores 
dedica gran part de la seva vida al públic infantil i familiar. Ja porta més de 25 anys fent com-
panyia a famílies, professionals de la programació, institucions... i segueix creant espectacles de 
qualitat per a tots els públics d’avui.

www.annaroca.com                                                                                              #LesAlesdelaCarlota

Cat € 60’ +8
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Creació col·lectiva: Mos Maiorum
Direcció artística: Ireneu Tranis
Direcció escènica i disseny d’espai: Clàudia Vilà
Dramatúrgia: Ireneu Tranis i Alba Valldaura
Performers: Alba Valldaura, Martina Tresserra i Ireneu Tranis
Espai sonor i música electrònica: Guillem Llotje
Vestuari: Adriana Parra
Làser: Marcello Nardone - INZIST
Direcció tècnica i il·luminació: Dani Miracle
Assessor litúrgic: Marquet Sempere-Moya
Assistent d’escenografia: Lydia Cornillet
Constructor d’atrezzo: Xavier Arbonès
Dramaturga col·laboradora: Estel Solé
Producció: Muntsa Roca i Anastàtica Cultural
Coproducció: Fira Mediterrània i Festival de Llegendes

Centre Cívic Nord
Divendres a les 10h        i 20h

5

Què cantaran els treballadors del camp quan el camp sigui una central 
energètica?

A Sant Martí de Tous, un petit poble de 1000 habitants, hi ha un projecte per construir 168 hectàrees 
de plaques fotovoltaiques en sòl agrari. Centrals elèctriques de magnituds enormes canviaran per sempre 
la vida al poble. Miralls negres cablejats substitueixen espigues de blat. Benvinguts a un ritual catàrtic 
on multitud de testimonis reals ens parlaran sobre la crisi energètica i el model d’implementació de les 
energies renovables. 

Mos Maiorum (Catalunya)

Solar

Mos Maiorum és un col·lectiu teatral de Barcelona fundat el 2015. Està especialitzat en teatre 
documental i polític i aposta per col·locar l’espectador dins de la situació escènica utilitzant for-
mats immersius. D’aquesta manera converteix l’escenari en una àgora pública des d’on reflexio-
nar col·lectivament sobre temàtiques que generen conflicte social. Utilitzar l’escena per a fer 
catarsi col·lectiva transformadora. Té tres espectacles en gira i ha guanyat diversos premis entre 
els quals destaquen l’Adrià Gual 2017 i el de Cia. Resident del Teatre Lliure 2019.

www.mosmaiorum.info                                                                                                #Solar

Cat € 70’ +12
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Autora: Clara Moraleda
Direcció: Clara Moraleda i Juanjo Marín
Intèrprets: Clara Moraleda, Joana Roselló i Laura Dorca
Direcció de moviment: Ana Pérez
Disseny de llums: Sergio Roca
Disseny de so: Cesc Martínez
Producció: Binomi
Distribució i producció en gira: Cristina Ferrer (Tot Produccions)

L’Escorxador (Sala Gran)
Dissabte a les 22h

4

Tu ets moltes més coses que un pit que no hi és.

La Mariona travessa un dels moments més importants de la seva curta vida: amb només divuit anys 
ha de passar per l’extirpació del seu pit malalt. Durant la ressonància magnètica prèvia a l’operació 
entrarem dins del seu imaginari on ella, i dos estranys alter egos, ens explicaran com ha arribat fins 
al moment present, quins són els seus dubtes, les seves pors, les seves il·lusions, i com visualitza 
l’impacte que tindrà aquest fet a la seva vida.

Basat en una història real –i inspirat en tantes d’altres–, aquest espectacle és, també, un espai per 
reflexionar sobre els perills de la pressió estètica i la importància de l’acceptació i estima pròpies. És 
un homenatge a tots els nostres pits: estimar-los no ens hauria de suposar tants esforços.

Binomi (Catalunya)

Adéu, Jane!

Clara Moraleda i Juanjo Marín comencen a treballar junts en una versió de Peter Pan, represen-
tada a El Maldà l’any 2019. Des de llavors han fet tàndem en diversos projectes, alguns d’ells 
covats dins L’excèntrica, com ’Adéu, Jane!’. Després de treballar-lo amb alumnes van decidir 
conduir-lo al circuit professional.
                                                                                                                              #AdéuJane

Cat € 70’ +12
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Idea original i dramatúrgia: Andrea Monje i Laura Riera (The 
Followers)
Intèrprets: Andrea Monje, Laura Riera, Pol de la Rosa i Laura 
Roqué
Tècnic: Sergio Roca Saiz
Escenografia i vestuari: Núria Mallofré
Cos i moviment: Bruna Artigal
Ajudantia a la producció: Roger Vidal
Coproducció: Antic Teatre, Quinzena de Dansa Metropolitana 
i Kinètic Parc Sandaru

L’Escorxador (Sala Gran)
Dijous a les 10h        i 20h

4

Als disset anys la teva vida canvia, i això no t’agafa preparat.

En un món de promeses d’èxit i grans expectatives al voltant de la joventut, una adolescent trenca la 
norma i protagonitza un episodi de violència al seu institut. 

Mitjançant vlogs de vídeo, manipulacions de maqueta, peces musicals, partitures de cos, humor trash 
i interaccions amb el públic recordarem que als disset el món era molt més complex i terrible del que 
pensàvem.

Una ficció especulativa en clau de fals documental que aborda la relació entre l’educació, la societat i 
la violència.

The Followers (Catalunya)

Cry Babies

The Followers és una companyia de dones joves de Barcelona creada el 2018. Totes les obres són 
de creació pròpia, mantenint una perspectiva feminista, emergent, política, reivindicadora i multi-
disciplinària. Han actuat a diversos teatres i festivals amb ‘Welcome to Siri’s Party’ i ‘Cry Babies’. 
Actualment preparen ‘Frankenstein’.

                                                                                                #CryBabies

Multi € 60’ +14
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La Llotja professional

La Llotja és l’espai relacional dels agents del 
sector. S’ubica al primer pis del Museu de 
la Pell i consta d’una àrea àmplia i diàfana 
per dur-hi a terme presentacions, reunions i 
tot tipus d’activitats d’interès per al gremi. 
Paral·lelament, és el punt de benvinguda (on 
es recullen les acreditacions i material de 
la fira) i compta amb taules de treball amb 
punts de connexió, servei de bar i una zona 
de descans amb l’objectiu de propiciar les 
millors condicions, formals o en un ambient 
distès, per establir contactes. 

Per tal de fomentar l’afluència i participació 
de professionals a La Llotja, la fira atura la 

Dijous 30 de març, divendres 31 de març i dissabte 1 d’abril: de 10h a 19h
Diumenge 2 d’abril tancat

*Accés restringit a professionals acreditats 
Més informació: mostraigualada.cat/professionals

Nascuda el 1990 com a fira 

d’espectacles familiars, Mostra 

Igualada s’ha anat fent gran al 

llarg dels seus trenta-quatre anys 

de vida i es troba plenament con-

solidada com el mercat estratègic 

de les arts escèniques per a tots 

els públics de Catalunya. Així, al-

hora que ofereix la possibilitat de 

gaudir durant quatre dies d’un 

gran aparador d’espectacles, esde-

vé una cita clau per al sector, que 

també hi troba l’oportunitat per 

conèixer-se, intercanviar informa-

ció, reunir-se, etc.

Cada any, a més dels 30.000 es-

pectadors que assisteixen a la fira, 

la Mostra acull prop de 1.000 pro-

fessionals atrets per l’activitat que 

s’hi genera. Entre els acreditats hi 

figuren companyies, distribuïdors, 

programadors, fires i festivals i al-

tres agents que operen en l’àmbit 

escènic, tots ells amb l’objectiu 

comú de proveir la programació 

de municipis, equipaments i es-

deveniments diversos, no només 

de Catalunya i l’Estat, sinó també 

d’àmbit internacional.

Un autèntic
mercat 
d’espectacles programació artística en la franja matinal de 

dijous i divendres i idea diverses accions, 
com ara vermuts, la inauguració institucional 
o la mateixa activitat professional dissenyada 
en relació a la demanda del sector. 

Mostra PRO Catalan Arts 
L’activitat professional de la Mostra Iguala-
da pren el nom de Mostra PRO Catalan Arts, 
la marca amb què l’Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat 
de Catalunya exporta i internacionalitza les 
empreses culturals i creatives catalanes dels 
sectors de les arts escèniques, arts visuals, 
cultura digital, llibre i música.
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Activitats professionals

Dimecres 29 de març Divendres 31 de març

Dijous 30 de març

VISITA D’ESPAIS DE RESIDÈNCIA I CREACIÓ | 17h
Visita amb programadors internacionals i de la resta 
de l’Estat dels espais de residència i creació de la 
comarca de l’Anoia La Casa del Teatre Nu (Sant Martí 
de Tous) i Copons inLoft (Copons). 

tir el dret de la ciutadania d’accedir en condicions 
d’igualtat a la cultura. 

PRESENTACIONS DE PROGRAMADORS INTERNA-
CIONALS I ESTATALS | 13h
Coneix els diferents programadors i programadores 
provinents de fora de Catalunya que seran presents 
a la Mostra Igualada a partir d’una roda ràpida de 
presentacions.

INAUGURACIÓ DE LA LLOTJA I VERMUT PRO | 13:30h
Benvinguda institucional de la Mostra Igualada, par-
laments i brindis inaugural.

PRIMER CAFÈ A LA MOSTRA | 15:30h 
Una trobada informal amb la facilitaPRO Margarida 
Troguet, que rebrà els professionals que assisteixin 
per primera vegada a la Mostra per tal de donar-los 
la benvinguda i assessorar-los per treure el màxim 
profit a la fira. 

PRESENTACIÓ DEL PLA C* CULTURA PEL CLIMA | 16h 
L’ICEC exposarà els eixos estratègics d’aquest Pla de 
sostenibilitat ambiental per a les empreses culturals, 
una oportunitat per posar en ordre tot el que s’ha fet 
fins ara, conèixer quin és el marc normatiu a nivell 
mundial i local, i oferir eines i recursos a disposició 
del sector.

ACTIVITAT AMB EL COL·LECTIU L’ÚLTIMA MERDA | 11:30h 
Activitat relacional i de debat, dinamitzada pel 
col·lectiu L’Última Merda, on es pretén fomentar la 
reflexió al voltant de la relació artista-programador a 
partir de dinàmiques de grup que també impulsaran 
les relacions professionals. 

L’Última Merda són quatre joves deambulant 
per aquest món (sic) endogàmic, viciat, precari i 
al·lucinant de les arts escèniques. Com a resposta a 
la màxima del “no pensis, actua!”, tan habitual en el 
món del teatre, creuen que actuar és la millor manera 
de pensar i proposen que ens escoltem per construir 
de manera horitzontal, col·lectiva i inclusiva el futur 
que volem pel sector. 

VERMUT PRO | 13h 
El moment per reunir-se en un ambient distès i gaudir 
d’una bona estona amb els professionals de la Mostra 
tot fent un beure.

PRIMER CAFÈ A LA MOSTRA | 15:30h 
Una trobada informal amb la facilitaPRO Margarida 
Troguet, que rebrà els professionals que assisteixin 
per primera vegada a la Mostra per tal de donar-los la 
benvinguda i assessorar-los per treure el màxim profit 
a la fira. 

PRESENTACIONS D’ESPAIS DE RESIDÈNCIA I 
CREACIÓ  | 16h 
Parlarem amb els gestors i gestores d’espais de resi-
dències i creació com: La Casa del Teatre Nu (Anoia), 
Copons inLoft (Anoia), La Cremallera (Ripollès), Cal 
Gras (Bages) i El Canal (Gironès). 

JORNADA SPEEM: MÉS ENLLÀ DE LA PROGRAMA-
CIÓ I OPCIONS DE FINANÇAMENT | 11:30h
Jornada organitzada per la Direcció General de Pro-
moció Cultural i Biblioteques i dirigida a tècnics de 
programació, que exposarà diversos exemples i bones 
pràctiques de projectes i actuacions que no formen 
part de la programació estable, però que poden in-
centivar a la participació, creació de públics i dina-
mització comunitària, etc. de l’equipament. 

El Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Mu-
sicals (SPEEM) és una xarxa integrada per teatres  
i auditoris de tot el territori creada amb l’objectiu
de consolidar l’activitat cultural als municipis cata-
lans i distribuir-la homogèniament, per tal de garan-

#mostraPRO
Catalan Arts
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VINE A LA NOSTRA BOTIGA!
Productes i accessoris per piscina
Piscines desmuntables
Accessoris Jardineria
Sal descalcificador i piscina
Manteniments

IMPERMEABILITZACIONS AMB POLIÉSTER,
LINER, EPDM... Cisternes, piscines, terrats ...

C/ Bellprat, 37 (Igualada)
93 805 41 62 / 652 95 21 96

plapol.planell@gmail.com
@plapoligualada
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Activitats professionals

Dissabte 1 d’abril

PRESENTACIONS D’ASSITEJ, LA TTP I LA MOSTRA 
MESTRA | 11:30h 
ASSITEJ España Artes escénicas para la infancia y 
la juventud presentarà els seus circuits i premis a 
fi d’estimular l’escriptura d’obres de teatre per a la 
infància i la joventut, així com investigacions per a 
l’estudi del sector.

L’Associació professional de Teatre per a Tots els Pú-
blics (TTP) exposarà el seu nou decàleg de bones 
pràctiques de programacions escolars i també la Mos-
tra Mestra. 

I també...

CLUB DELS PROFESSIONALS | A partir de les 19h
Espai d’oci nocturn

*Per accedir als espais professionals és indispensa-
ble estar acreditat

La Mostra Mestra és un itinerari per descobrir, de la 
mà de professionals de les arts escèniques, com es-
prémer els espectacles i unir arts escèniques i centres 
educatius. El programa també convida els participants 
a conèixer les companyies i descobrir la fira des de 
dins. 

VERMUT PRO | 13h  
El moment per reunir-se en un ambient distès i gau-
dir d’una bona estona amb els professionals de la 
Mostra tot fent un beure.

PRIMER CAFÈ A LA MOSTRA | 15:30h 
Una trobada informal amb la facilitaPRO Margarida 
Troguet, que rebrà els professionals que assisteixin 
per primera vegada a la Mostra per tal de donar-los la 
benvinguda i assessorar-los per treure el màxim profit 
a la fira. 

#mostraPRO
Catalan Arts
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Guanyadors d’edicions anteriors:
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Reconeixem el talent!

Voteu el millor espectacle de la Mostra 2023
Entre tots els participants se sortejarà una nit a Can Alemany 

Us ha encantat un espectacle? Premieu-lo! Us convidem a escollir el mi-
llor muntatge de la fira a través d’un formulari que s’enviarà per correu 
electrònic a tot el públic que ho autoritzi. Entre els participants se sor-
tejarà una nit, en habitació doble i esmorzar inclòs, a l’allotjament rural 
Can Alemany. El premi compta amb el suport d’Anoia Turisme i el Consell 
Comarcal de l’Anoia.

Pel que fa a la companyia guanyadora, l’Ajuntament d’Igualada la premiarà 
amb la contractació de l’espectacle guardonat. El veredicte tindrà en 
compte els aforaments per garantir la igualtat d’oportunitats.

La Mostra Igualada suma nous premis al palmarès amb l’objectiu de visibi-
litzar la qualitat, originalitat i diversitat de la producció d’arts escèniques 
per a infants i joves. Un jurat integrat per contrastats professionals de 
l’escena catalana i estatal distingiran els tres millors espectacles de la fira 
en les categories de Millor espectacle familiar de sala, Millor espectacle 
de carrer i Millor espectacle per a joves.

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.

‘Gregaris’ de Soon Circus Company, Premi del Públic 2022

‘Miranius. L’aventura d’habitar el món’ de De_paper, Premi Xarxa Alcover 2022

PREMI DEL PÚBLIC PREMIS DEL JURAT

6È PREMI XARXA ALCOVER DE LA MOSTRA

Sensible al dret d’igualtat entre 
dones i homes, la Mostra Igualada 
s’adhereix a la missió del festival 
d’arts escèniques Territorio Violeta 
en reconeixement al treball i esforç 
de les companyies per mirar la vida 
de manera igualitària o d’afavorir-la 
amb la seva denúncia.

El guardó consistirà en l’exhibició de l’espectacle 
seleccionat al Festival Territorio Violeta –de caràcter 
anual i amb diverses seus– i a integrar el seu catàleg 
per a la programació dels diferents “espais en exten-
sió” que periòdicament s’afegeixen al projecte.

ACTIVITATS DE LA FIRA

2022 
2019  
2018  
2017  
2016  
2015  
2014 
2013 
2012
2011  
2010 
2009  
2008
2007

‘Gregaris’ de Soon Circus Company 

‘Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol’ de La Pera Llimonera 
‘La nena del pardals’ de Teatre al detall i La Tresca i la Verdesca 
‘Contes 1.0’ de Teatre a la Fuga 

‘Les Supertietes’ de Les Bianchis 

‘Marabunta’ de Guillem Albà & The All In Orchestra 
‘La gran ilusión’ d’Antonio Díaz Cascajosa, el Mago Pop
‘Sense Solta’ de Teatre Mòbil 

‘La asombrosa historia de Mr. Snow’ d’Antonio Díaz Cascajosa

‘Les Trifulgues dels Germans Garapinyada’ de Teatre Mòbil 
‘Merci Bien’ de Mumusic Circus
‘En Joan sense por’ d’Egos Petits 

‘Inventari’ de Marcel Gros 

‘Secrets’ de Mag Lari 

PREMI TERRITORIO VIOLETA
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Bases del concurs:

Aquest any, per primer cop, les crítiques de la 

Mostra Igualada se sumaran al Concurs de crí-

tica de Joves Periodistes Culturals, una nova 

iniciativa de Recomana activada en format pi-

lot. Es tracta d’un projecte ambiciós que vol 

animar els joves de Catalunya a atrevir-se a fer 

de periodistes elaborant notícies, reportatges, 

entrevistes, cròniques, crítiques... 

Actualment la iniciativa compta amb la partici-

pació de la Xarxa Transversal (a través de Mapa-

deball), el Mercat de les Flors, Viu el Teatre, Top 

Grups, l’Institut del Teatre, Teatre i literatura i el 

CEIP Estel de La Sagrera de Barcelona i s’espera 

que vagi incorporant col·laboracions integrant-hi 

nous equipaments escènics i educatius.

El conjunt de textos presentats al Concurs de 

crítica de la Mostra entraran al concurs de Jo-

ves Periodistes Culturals, indistintament si han 

estat premiats o no. Un jurat independent va-

lorarà els articles i determinarà un veredicte 

que es farà públic al mes de juny. Els premis 

oferiran als guanyadors el privilegi d’assistir 

a sessions especials d’espectacles o en es-

pais reservats per a la premsa, potenciant així 

l’experiència de ser periodista.

Joves Periodistes
Culturals

Penseu en un títol atractiu i fidel al que es-
criureu després

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

Una crítica és un text que valora un especta-
cle. Utilitzeu els adjectius

El text no pot revelar secrets. Vigileu amb 
els “spoilers”!

Incloeu referències a altres espectacles o pro-
ductes culturals si ajuden a situar el lector 

Recordeu que la il·luminació, la músi-
ca o l’escenografia també formen part de 
l’espectacle

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

Consells per escriure una crítica

*Descarregueu-vos del web de la Mostra un 
model de fitxa per fer la crítica

La Mostra Igualada i l’Associació Recomana convoquem el 8è Concurs de crítica 
teatral infantil i juvenil per revaloritzar la mirada crítica dels espectadors i 
fomentar la pràctica d’aquest gènere.

1. Les crítiques es realitzaran sobre qualsevol de les 
obres de la Mostra Igualada 2023

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’ha 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, l’escola i les dades de con-
tacte (adreça, població, telèfon i correu electrònic) 

6. Hi haurà tres premis per cada categoria: un primer 
premi dotat en 100 euros gentilesa de Bureau Vallée, 
un segon de 50 euros gentilesa de Llibreria Cal 
Rabell i un tercer de 25 euros gentilesa 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 elec-
trònic a info@mostraigualada.cat o bé a l’adreça 
postal: Dr. Joan Mercader, s/n (Museu de la Pell 
d’Igualada) 08700 Igualada (Barcelona) indicant: 
Mostra Igualada - Concurs de crítica teatral

10. El termini d’admissió serà el 21 d’abril de 2023. 
Es donarà a conèixer els guanyadors a mitjan de 
maig 

11. La Mostra 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

8è Concurs de crítica teatral 
ACTIVITATS DE LA FIRA
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Torna el Mercat d’artesania amb la 
mainada com a eix comú. Comp-
tarà amb productes de proximitat i 
fets a mà, així com algunes demos-
tracions d’artistes i artesans.
 
Dissabte 1 d’abril: de 10h a 20h
Diumenge 2 d’abril: de 10h a 19h
Plaça de Cal Font

Dijous i divendres la Mostra s’obre a les esco-
les oferint als centres la possibilitat de veure 
espectacles en horari lectiu. Enguany al vol-
tant de 3.000 alumnes podran assistir a una 
quinzena de funcions de diferents gèneres i 
per a diferents edats.

Mercat d’artesania 

La Mostra a les
escoles

ACTIVITATS DE LA FIRA

Gràcies a l’empresa de productes persona-
litzats www.stikets.cat, posem a disposició 
del públic unes polseres identificatives per 
als infants. S’hi podrà escriure el nom del 
menor i un telèfon per contactar amb l’adult 
responsable en cas de pèrdua. Es podran 
recollir gratuïtament al Punt d’informació, 
als diferents espais d’actuació de la fira o 
demanar-les als voluntaris i voluntàries.

Polseres gratuïtes
identificatives



Tallers participatius 

Participació local a ‘Les petites coses’ de La Mecànica
14 nens i nenes de primària de l’extraescolar de teatre de l’escola Ateneu Igua-
ladí participaran a l’espectacle aportant la seva perspectiva sobre tot allò que 
no els acaba d’agradar de la seva relació amb els adults (dins l’entorn familiar, 
a l’escola, a la ciutat...) i actuant a la funció. A més d’assajar la seva interven-
ció a l’escenari, la companyia impartirà sessions d’expressió corporal i jocs 
teatrals, els explicarà el procés de creació de l’obra, organitzarà dinàmiques 
al voltant de la temàtica i els ensenyarà el funcionament tècnic del teatre.

Taller de circ amb el Col·lectiu Mur
La companyia de circ poètic i inclusiu oferirà un taller obert a la ciutat 
perquè, tothom qui ho desitgi, pugui aprendre i posar en pràctica els seus 
dots circenses. S’experimentarà amb diferents tècniques de circ: des del 
joc malabar fins al monocicle passant pels equilibris acrobàtics. No cal 
experiència prèvia, només roba còmoda, ganes de superar les limitacions 
físiques i mentals i, sobretot, energia per passar-ho molt bé. 
 
Dissabte 1 d’abril: de 17h a 19h. Plaça de Cal Font (davant la biblioteca)

ACTIVITATS DE LA FIRA

Un centenar de
voluntaris! 
#totsfemlaMostra

Al llarg de l’any, i amb més periodicitat a mesu-
ra que s’apropa la Mostra, una quinzena de joves 
d’Igualada d’entre 12 i 20 anys amb interès comú 
per les arts escèniques, es troben per conèixer de 
prop la Mostra Igualada, veure espectacles arreu 
del territori, parlar amb les companyies després 
de les funcions, assistir a tallers, visitar altres 
fires d’arts escèniques... En definitiva, gaudir i 
saber-ne més! 

Seguiu-los a Instagram: @joveslamostra. 

Coordina i dinamitza Mostra Igualada i la Kaser-
na (Departament de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada). 

El voluntariat (amb el suport del Grup Xarxa Igua-
lada) és una peça clau de l’engranatge de la Mos-
tra. Cada any en formen part un centenar de per-
sones, que tenen l’oportunitat de viure la fira des 
de dins. Es pot ser voluntari o voluntària de dues 
maneres: participant en l’organització, atenent el 
públic i controlant espais; i/o com a família aco-
llidora, allotjant un professional a casa (artistes, 
programadors, periodistes, etc.) durant un o més 
dies. Només cal tenir disponible una habitació 
amb llit. 
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Grup de Participació Jove
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LA CASA DE LES AROMES, c/ Custiol, 12, local

MARGA BRUCH CENTRE D’ESTÈTICA, c/ Masquefa, 11

GALERIA D’ART CHEMA-B GINAGIORE, c/ del Clos, 15

CASA VICTÒRIA, c/ del Born, 7

ÒPTICA RODRIGO, Rbla. General Vives, 15

MYRIAM VAL PERSONAL SHOPPER, Pg. Verdaguer, 28

BUREAU VALLÉE, c/ de la Torre, 14

TALLERS MARCEL CLARAMUNT, Av. Països Catalans, 26

TEXPI, c/ Alba, 13

TRUBIG, c/ Carme, 21

9ABA CICLES, c/ Comarca, 62

MODA I COMPLEMENTS DE DONA, c/ Argent, 8

ALFIL.BE IGUALADA, Av. Balmes, 1

CALA DE CONTE, c/ Pare Tous Soler, 24

BRODADETS, c/ Aurora, 60

CANADA HOUSE, Rbla. Nova, 31

MONETTI, Pl. del Pilar, 11

CAPRITX, c/ St. Magí, 8

LA LLOCA, c/ Comarca, 38

TORRENTS ARQUITECTURA, c/ St. Agustí, 35

ACTIVITATS DE LA FIRA

Participa al Joc del Comerç de la Mostra

*Ompliu, retalleu i lliureu aquesta pàgina al Punt d’informació de la Mostra instal·lat 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 seu color, sortejarem una tauleta digital el dia 23 d’abril de 2023, a Cal Font, en directe per Ràdio Igualada. Recepció de 
butlletes fins al 12 d’abril.  

www.comerçigualada.cat
#mostraaparadors   #comerçigualada   #totsfemlamostra

Participen al Concurs d’aparadors i han col·locat al seu establiment un adhesiu d’un d’aquests colors: blau, 
groc, verd o vermell. A la casella de la dreta, relacioneu -com a mínim- 15 comerços amb el número del seu 
color i participeu al sorteig d’una tauleta digital. Podeu fer-ho fins al 12 d’abril. Bona cerca i molta sort!

Ei família! Voleu jugar?
Mentre passegeu per la fira, fixeu-vos bé en les botigues del llistat! >

11è Concurs d’aparadors Comerç de la Mostra
Aquest any els comerços d’Igualada transformaran el 
seu aparador en un espai on tot és possible. Seguint 
la invitació del cartell de la Mostra per imaginar el 
que es vulgui, sense limitacions de cap tipus, de-
coraran els seus finestrals amb total llibertat creant 
mons paral·lels, potser increïbles, que ens sorpren-
dran i faran somniar a parts iguals.

Una vintena de botigues s’han sumat al repte i par-
ticipen al Concurs d’aparadors de la Mostra que, per 
11è any consecutiu, convoca l’àrea de Comerç de 
l’Ajuntament d’Igualada (Comerç Igualada) per dina-
mitzar l’activitat comercial de la ciutat.

Els aparadors s’exposaran del 20 de març al 2 d’abril 
i comptaran amb un distintiu que acreditarà la seva 
participació al concurs.

El divendres 31 de març 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 
veredicte s’anunciarà al web i a les xarxes socials. El 
primer premi rebrà 500 euros, el segon 300 euros i el 
tercer 100 euros.

BOTIGUES PARTICIPANTS

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 Igualada i promoció del teatre infantil i juvenil.

Nom i cognoms:

Adreça:

Codi postal: Telèfon:

Correu electrònic: Data naixement:



BdB PLANELL - VILANOVA DEL CAMÍ
Carretera de La Pobla, 109-111.
93 806 02 40

Showroom ampliada i renovada per presentar-te les últimes
tendències en INTERIORISME, BANY, CUINA i DECORACIÓ. 

I noves solucions en materials de construcció i reforma.

anunci

CONDICIONS
&DESCOMPTES
EXCEPCIONALS

durant els dies
d'inauguració

No t'ho perdis...
Aprofita-ho!

Dies fantàstics
PORCELANOSA

  

OBSEQUI

VISITA'NS

 
Personalitza la teva visita

VILANOVA DEL CAMÍ




