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La 28a La Mostra d’Igualada posa 
l’accent en temàtiques poc tractades 

del teatre familiar 
 

 

 També formaran part de la programació 6 obres presentades al  

Mercat de projectes d’espectacles, consolidant La Mostra com a 

motor de creació 

 

 La 28a edició posa el focus en qüestions poc habituals del teatre 

per a tots els públics amb 7 espectacles de temàtiques com la 

guerra, la por o la identitat sexual, entre d’altres 

 

 El teatre inclusiu hi serà present amb la companyia professional 

Pot de Teatre, formada per actors amb discapacitat intel·lectual 

 

 L’espectacle de circ i dansa ‘El Buit’, inspirat en el llibre homònim 

d’Anna Llenas, s’estrenarà com a inaugural de La Mostra 2017 

 

 La Mostra JOVE repetirà a L’Escorxador amb vocació de convertir-

se en pol d’atracció pels joves, que s’impliquen enguany en la 

programació d’activitats paral·leles 

 

 La Llotja de professionals es tornarà a instal·lar al Museu de la Pell 

com a espai ampli d’interrelació entre companyies i programadors 

 

Del 30 de març al 2 d’abril la capital anoienca es transformarà en un gran 

escenari per acollir, un any més, La Mostra d’Igualada – Fira de teatre 

infantil i juvenil. La Mostra reuneix enguany un total de 51 companyies  que 

duran a terme 102 representacions. Dels 52 espectacles (una companyia 

presenta dos muntatges) que es podran veure al llarg dels 4 dies de La Mostra, 

15 són estrenes. D’aquestes, 6 són absolutes i 9 a Catalunya. Pel que fa a 

les companyies, 38 són de Catalunya, 11 de la resta de l’Estat i 2 

internacionals (de França i Bèlgica). Les propostes tindran lloc a 16 espais 

d’actuació, dels quals 9 són sales i 7 es troben al carrer, a més de 2 espectacles 

itinerants per la ciutat. Enguany La Mostra incorpora dos espais nous 

d’actuació: les Cotxeres dels Moixiganguers i el Celler del Sindicat. 

 

Seguint la línia oberta de les darreres edicions, La Mostra d’Igualada es divideix 

en 4 itineraris en funció del públic al qual es dirigeixen els espectacles. Així, 

trobem l’itinerari Per als més petits, amb espectacles per a nens i nenes de 3 a 

6 anys (10 muntatges); l’itinerari Per als no tan petits, per aquells que van dels 

6 als 12 anys (15 muntatges); La Mostra JOVE, per a nois i noies de 12 a 18 

anys (10 muntatges) i finalment Per a tothom, amb propostes per a tots els 

públics (17 muntatges). 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

La Mostra d’Igualada convida a mirar el món amb ulls de teatre 

 

El cartell d’enguany, obra de l’artista igualadina Arian Morera, està pintat a l’oli i 

il·lustra una divertida “Monstra” a qui li falten ulls i se li escapen les mans per 

veure i abraçar tots els espectacles de la fira. Pep Farrés, director artístic de La 

Mostra, explica que la programació d’enguany convida a mirar el teatre infantil i 

juvenil amb uns altres ulls i planteja temàtiques poc tractades al teatre 

familiar com la guerra, la por o la identitat sexual, entre d’altres. Aquest discurs 

també es veurà reforçat a La Mostra PRO, amb un conjunt d’activitats que 

plantegen la dificultat d’apostar i programar espectacles d’aquestes 

temàtiques i de com són acceptats pel públic i el sector. 

 

L’espectacle de circ i dansa ‘El Buit’ inaugurarà La Mostra 2017 

 

La Mostra d’Igualada ha programat ‘El Buit’ com a espectacle inaugural de la 

28a edició. El muntatge de circ i dansa s’estrenarà el dijous 30 de març, a 

les 21h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Dirigit per Sergi Ots, ‘El Buit’ és un 

espectacle sense text i per a tots els públics, fruit de la unió entre la companyia 

de dansa aèria Estampades i la companyia de dansa Impàs. El treball, inspirat 

en el llibre ‘El Buit’ de l’escriptora Anna Llenas, parla de la resiliència i la 

capacitat de sobreposar-se a l'adversitat i trobar-hi un sentit. 

 

Del dilluns 27 de març fins al dijous 30, dia de l’estrena, la companyia 

realitzarà una residència artística a Igualada per acabar de donar forma a 

l’espectacle al mateix escenari on s’inaugurarà. 

 

Els temes considerats ‘tabú’ del teatre familiar, a debat 

 

A l’edició d’enguany, espectacles que tracten qüestions complexes del teatre 

infantil i juvenil tindran el seu lloc dins la programació. Es tracta de ‘Maravilla en 

el país de las miserias’ de Atikus Teatro, una obra que parla del dolor, de la 

misèria i de la injustícia que provoquen les guerres però també de l’esperança, 

del coneixement i l’educació i de  la força de la imaginació i l’amistat; ‘El 

col·leccionista de pors’ de L’Estenedor Teatre, que parla de la por; ‘Euria 

(Pluja)’ de Markeliñe, que parla del que ens passa  i sentim quan perdem 

alguna cosa, del temps que necessitem per acceptar-ho però sobretot parla de la 

capacitat de superació; ‘El Buit’ de la Cia. Estampades/Impàs Dansa, que 

s’estrenarà a La Mostra com a espectacle inaugural, s’inspira en el llibre homònim 

de l’escriptora i il·lustradora Anna Llenas que veu l’art com a teràpia,  i mostrarà 

la resiliència i la capacitat de sobreposar-se a l’adversitat per trobar-hi un sentit; 

‘Limbo’ de Les Impuxibles companyia de les germanes Clara i Ariadna Peya 

(pianista i coreògrafa, respectivament), un espectacle de teatre musical avalat 

per públic i crítica que narra la història d’un trànsit: les vivències i l’imaginari d’un 

noi que abans era una noia. Es representarà dins La Mostra JOVE; ‘Safari’ de la 

Companyia de comediants La Baldufa, un espectacle d’actors i titelles 

ambientat a la sabana on, a través de la situació d’un lleó que no sap rugir, es 

construeix una faula sobre el bullying  a l’escola i ‘Cospress’ de Kimani, una 

obra de teatre físic i objectes que, amb un to poètic, irònic i surrealista, parla de 

l’obsessió pel culte al cos i també s’integra dins la programació de La Mostra 

JOVE. 
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A més a més, dins La Mostra PRO, tindrà lloc la taula rodona ‘De què els 

parlem?’ sobre com parlar de temes compromesos o que no es tracten al teatre 

familiar. 

 

La Mostra també aposta enguany pel teatre inclusiu programant Pot de Teatre. 

La companyia professional de teatre familiar nascuda de la Fundació Femarec i 

formada per actors amb discapacitat intel·lectual portarà a Igualada ‘Els músics 

de Bremen in concert’, una adaptació en format musical del conte dels germans 

Grimm dirigit per Albert Gràcia i amb la composició musical de Keco Pujol. 

 

Espectacles presentats al Mercat de projectes veuen la llum 

 

La fira d’arts escèniques per a tots els públics durà a escena alguns dels 

espectacles que es van presentar al Mercat de projectes d’espectacles l’any 

passat o el 2015, quan tot just eren una idea. Aquesta iniciativa té com a objectiu 

fomentar la producció i la creació d’espectacles abans de l’exhibició i permet a les 

companyies exposar els seus projectes als programadors. 

 

Es tracta de ‘El Ràpid’ de Companyia B, un muntatge de titelles de guant i 

música en directe protagonitzat per un sabater molt enfeinat; ‘Cospress’ de 

Kimani, una obra de teatre físic i objectes que, amb un to poètic, irònic i 

surrealista, parla de l’obsessió pel culte al cos; ‘La llavor del foc’ de Babou 

Cham i Carlota Subirós, un seguit d’històries sobre l’origen de la vida que 

recullen mites provinents de l’Àfrica central, l’Índia, la Xina, la tradició jueva i la 

Grècia clàssica i mostra  com diferents cultures s’han fet les  mateixes preguntes 

essencials; ‘Denàrius World’ de PuntMoc, un món imaginari, divertit i poètic 

amb clown sense paraules; ‘El col·leccionista de pors’ de L’Estenedor Teatre, 

la història de Dani Vidal, un col·leccionista de pors des de petit. Ara en té una 

bona col·lecció, les té endreçades en capses, bosses, o gàbies, cada por té el seu 

recipient adequat i ‘#1000likes’ de Nus Teatre, que a través del personatge de 

la Lina i les seves vivències, explora les relacions de violència desencadenades 

pels continguts publicats a les xarxes socials. 

 

De Catalunya 

 

Entre la producció catalana destaca ‘Bianco’, la primera creació de Teatre LaBú 

i una de les estrenes de La Mostra d’Igualada. Sense paraules, amb teatre gestual 

i titelles, transportarà el públic als racons més fràgils de la imaginació. Cobrint-ho 

tot amb un vel de color blanc en forma de núvol, parla de la nostàlgia dels 

records i del sentit de la vida. Un altre muntatge destacat és ‘Renard o El Llibre 

de les bèsties’ de Teatre Obligatori i Teatre Lliure, una versió lliure en 

format musical de l’obra de Ramon Llull que apropa als més petits l’art d’explicar 

faules. S’ha pogut veure dins el cicle ‘El Lliure del nens’ del Teatre Lliure i 

compta amb l’adaptació i direcció de Marc Rosich i la composició musical de Clara 

Peya. A ‘Pell de llarinté, cua de tiré’, The Three Keatons ha adaptat un conte 

tradicional mandinga que dóna a conèixer l’imaginari de la cultura senegalesa a 

través de la festa pel naixement d’un nou membre de la comunitat. L’interpreten 

joves actors de diferents procedències i, combinant la música, la dansa i el text, 

és divertit, enginyós i ple de ritme. S’ha estrenat el passat octubre al Festival 

Temporada Alta. 

 

La Mostra d’Igualada també ha programat ‘Cösmix’, la nova producció dels 

clowns Teatre Mòbil. Com dos homes orquestra, dos viatgers infatigables 

desplegaran les seves millors habilitats per fer riure el públic. Faran música  
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impossible, teatre reciclàssic, l’animal i, fins i tot, avançaran el futur. A ‘Dins la 

panxa del llop’, De_Paper oferirà un espectacle amb teatrins de paper, titelles 

de cartró, ombres, música i molt humor que ofereix un retrat de la cadena 

alimentària. I emmarcat també dins el treball més artesanal, el pallasso Toti 

Toronell posarà en valor els petits teatrets de fira que no han perdut l’essència 

de circ de les meravelles a ‘Libèl·lula’, un teatret en què hi caben unes 50 

persones que entraran a un univers on, sense passar-hi res, hi passa tot. Marcel 

Gros tornarà a La Mostra per celebrar els 25 anys de pallasso en solitari amb 

‘Universari’, un espectacle on es retroba amb els personatges del seu imaginari i 

parodia el món de dins i fora del teatre amb la seva particular mirada. Finalment,  

destaca també ‘Amigoo’ de Mumusic Circus que amb circ, dansa, teatre i un  

contrabaix explica fragments de la vida d’un home i una dona que confabulen un 

món irreal, ple de poesia i complicitat. 

 

D’arreu de l’Estat i internacional 

 

Del conjunt de l’Estat s’hi podran veure peces com ‘Des-Hábitat’ de la 

companyia granadina Vaivén Circo (Andalusia), un espectacle amb coreografies 

circenses on quatre personatges buscaran el seu espai vital; i ‘Ones’ d’Ona 

Beneït (Illes Balears), un espectacle que qüestiona el nostre futur davant la 

invasió de les noves tecnologies. Sola a escena, una actriu enganxada al mòbil 

demostrarà com la soledat esdevé una patologia social. S’ha programat en el 

marc de La Mostra JOVE. 

 

Pel que fa a les propostes d’àmbit internacional, arribaran a Igualada ‘Tierra 

Efímera’ de Collectif Terron (Grenoble, França), que juga amb la fusió entre 

pintura i cinema, dibuix animat i coreografia, teatre d’ombres i creació gràfica; i 

‘Shake Shake Shake’ de Cia.PakiPaya (Brussel·les, Bèlgica), un espectacle 

burlesc de quadre aeri i màstil xinès a ritme de música disco i ple d’humor, 

complicitat, risc i emoció. 

 

L’Escorxador, pol d’atracció pels joves 

 

La Mostra d’Igualada continua potenciant la seva part jove, que arriba fins als 18 

anys. En vista de l’èxit de l’edició passada, enguany L’Escorxador es consolida 

com a seu de La Mostra JOVE i centralitzarà les propostes dedicades al 

públic jove.  

 

Amb la voluntat de fer un pas més endavant i convertir-ho en el pol d’atracció 

pels joves, enguany l’espai serà autogestionat pels mateixos joves. 

D’aquesta manera, L’Escorxador quedarà nodrit amb activitats paral·leles a la 

programació jove com vermuts, postfuncions, actuacions, concerts, tallers, 

improshows i un ampli ventall d’activitats per a noies i noies a partir de 12 anys i 

obertes més enllà de la majoria d’edat. Durant els dies de La Mostra, L’Escorxador 

també comptarà amb un servei de bar obert des de les 10 del matí per esmorzar, 

dinar i sopar.  

 

Dijous tindrà lloc una jornada professional 

 

Enguany La Llotja es torna a instal·lar al Museu de la Pell amb voluntat de 

promoure encara més l’activitat professional que es desenvolupa durant els dies 

de la fira. L’espai s’ha redissenyat ampliant l’àrea expositiva i comptarà amb una 

quarantena d’estands per a companyies, institucions, xarxes i empreses  
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del sector, que seran l’epicentre de l’activitat professional de La Llotja. 

 

En aquesta 28a edició, dijous tindrà lloc una jornada professional amb una 

xerrada que donarà eines per programar teatre jove i el mercat de 

projectes d’espectacles com a plats centrals. Altres activitats que es 

desenvoluparan al llarg dels quatre dies de fira són presentacions, taules 

rodones, reunions ràpides i trobades pactades o informals que afavoreixen el 

contacte entre els diferents agents. 

 

L’any passat, La Mostra va acollir 564 professionals acreditats, que 

representaven  267  entitats.  D’aquestes,  236  eren  de  Catalunya,  21  de  

l’Estat Espanyol i 10 internacionals (Itàlia, França, Regne Unit i Alemanya). A 

aquesta xifra cal sumar-hi les companyies no participants en la programació, la 

trentena d’expositors de l’espai La Llotja i altres agents del sector, uns 

professionals que fan augmentar el registre fins gairebé els 700 inscrits. 

 

La Mostra continua treballant per atraure programadors internacionals així 

com per obrir-se a la resta de l’Estat i Europa. A dues setmanes de la fira s’han 

acreditat 656 professionals (programadors, companyies no programades i 

expositors) de 324 entitats. D’aquestes, 246 provenen de Catalunya, 59 

d’arreu de l’Estat i 19 internacionals (Andorra, Alemanya, Bèlgica, Brasil, 

Canadà, França, Itàlia, Lituània, Romania i Turquia). Les acreditacions 

professionals continuen obertes a través del web de La Mostra i s’espera que 

incrementin en els propers dies i durant la fira. 

 

La Mostra Solidària dóna suport a l’ONG Save The Children 

 

Enguany La Mostra inicia una campanya de suport a l’ONG Save The Children, 

que treballa amb infants refugiats als seus països d’origen, al llarg de tota 

la ruta que estan seguint i als països de destinació. L’aportació econòmica 

es podrà tramitar en línia al mateix moment d’adquirir les entrades o bé a la 

taquilla que s’instal·larà al Punt d’Informació, al centre de la plaça de Cal Font. La 

voluntat de La Mostra Solidària és establir, cada any, aliances amb organitzacions 

que treballen pels drets dels infants. 

 

 

 

La Mostra d’Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil 

La Mostra d’Igualada és la fira de referència de les arts escèniques per a tots els 

públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles per a públic 

infantil i jove, que aplega milers d’espectadors a la capital de l’Anoia i que té com 

a objectius nodrir les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la 

internacionalització de les companyies que hi participen. Considerada Mercat 

estratègic de Catalunya, està organitzada per l’Ajuntament d’Igualada i el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La 28a edició se 

celebrarà del 30 de març al 2 d’abril de 2017. 
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Companyies, espectacles i representacions 

 51 companyies 

 52 espectacles 

 102 representacions 

 38 companyies de Catalunya 

 11 de la resta de l'Estat 

 2 internacionals 

 

Procedència de les companyies 

Catalunya 

Barcelona (26 companyies) 

Anoia - Teatre Nu (Sant Martí de Tous) 

Bages - Cia. Jordi del Rio (Artés) 

Bages - Marcel Gros (Manresa) 

Bages - Teatre Mòbil (Manresa) 

Baix Llobregat - Terratrèmol produccions (Molins de Rei) 

Barcelonès - La Industrial Teatrera (Badalona) 

Barcelonès - Kimani (Badalona) 

Barcelonès - L’Estenedor Teatre  (Barcelona) 

Barcelonès - Xiula (Barcelona) 

Barcelonès - The Three Keatons (Barcelona) 

Barcelonès - Babou Cham i Carlota Subirós (Barcelona) 

Barcelonès - Nus Teatre (Barcelona) 

Barcelonès - Companyia B (Barcelona) 

Barcelonès - Teatre Obligatori (Barcelona) 

Barcelonès - Jove Teatre Regina (Barcelona) 

Barcelonès - Les Impuxibles (Barcelona) 

Barcelonès - Pot de Teatre (Barcelona) 

Barcelonès - Get Bak (Cabrera de Mar) 

Barcelonès - Diana Gadish (Barcelona) 

Maresme - Circ Accidentats (Mataró) 

Maresme - Sabanni (Mataró) 

Maresme - Claire Ducreux (Argentona) 

Osona - Pep López & Afonix produccions (L’Esquirol) 

Vallès Oriental - El Replà Produccions (Montmeló) 

Vallès Oriental - December Quintet (Granollers) 

Vallès Oriental - Mumusic Cirus (Sant Celoni) 

 

Girona (7 companyies) 

Baix Empordà - PuntMoc (Ultramort) 

Gironès - Teatre de Fuga (Girona) 

Gironès - Cia. Toti Toronell (Girona) 

Gironès - De_paper (Girona) 

Gironès - Cia Estampades/Impàs Dansa (Girona) 

Gironès - La Bleda (Girona) 

Gironès - Teatre LaBú (Girona) 

 

Lleida (4 companyies) 

La Noguera - Toc de Fusta (Les Avellanes) 

Segrià - Centre de Titelles de Lleida (Lleida) 

Segrià - Companyia de Comediants La Baldufa (Lleida) 

Urgell - Campi qui pugui (Castellserà) 
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Tarragona (1 companyia) 

Tarragonès - Aboon Teatre (Tarragona) 

 

Resta de l’Estat (11 companyies) 

Andalusia - LaSaL Teatro (Granada) 

Andalusia - Vaivén Circo (Granada) 

País Basc - Markeliñe (Amorebieta, Biscaia) 

País Basc - Teatro Gorakada (Abadiño, Biscaia) 

País Basc - Atikus Teatro (Etxaura, Navarra) 

País Valencià - Compañía Nacho Diago (Picassent, València) 

Castella i Lleó – Tiritirantes Circo Teatro (Burgos) 

Castella i Lleó - Baychimo Teatro (Zamora) 

Illes Balears - Ones (Palma, Mallorca) 

Illes Balears - Marino e Marini (Banyalbufar, Mallorca) 

Illes Balears - La mecànica (Esporles, Mallorca) 

 

Internacionals (2 companyies) 

Bèlgica - Cia. PakiPaya (Brussel·les) 

França - Collectif Terron (Grenoble) 

 

15 Estrenes 

Estrenes absolutes: 6 

 L’Estenedor Teatre ‘El col·leccionista de pors’   

 Teatre de Fuga ‘Contes 1.0’ 

 PuntMoc ‘Denàrius World’ 

 Cia Estampades/Impàs Dansa ‘El buit’ 

 Circ Accidentats ‘Pam i Peu’ 

 Pep López & Afonix produccions ‘Pirates, bruixots i altres bitxos’ 

 

Estrenes a Catalunya: 9 

 LaSal Teatro ‘Sin palabras (se las llevó el aire...)’ 

 Baychimo Teatro ‘El zorro que perdió la memoria’ 

 Markeliñe ‘Euria (Pluja)’ 

 Ones ‘Ones’ 

 Marino e Marini ‘L’home més fascinant del món’ 

 Compañía Nacho Diago ‘Viatge a la lluna’ 

 La Mecànica - ‘Los Rabinovich JÊTLÅK’ 

 Tiritirantes Circo Teatro ‘Ulterior Viaje’ 

 Teatre LaBú ‘Bianco’ 

 

16 Espais d’actuació i recorreguts 

Les propostes tindran lloc a 16 espais d’actuació, dels quals 9 són sales i 7 es 

troben al carrer, a més de 2 espectacles itinerants per la ciutat. Enguany La Mostra 

incorpora dos espais nous d’actuació: les Cotxeres dels Moixiganguers i el 

Celler del Sindicat. 

 

Sala 

 Teatre Municipal l’Ateneu 

 Teatre Mercantil 

 Teatre de l’Aurora 

 L’Escorxador (Sala Gran) 

 L’Escorxador (Sala Petita) 

 Espai Cívic Centre 
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 Cotxeres dels Moixiganguers 

 Celler del Sindicat 

 Kiosk del Rec – Club dels Professionals 

 

Carrer 

 Pl. Ajuntament 

 Pl. Cal Font 

 Pl. Pius XII 

 Pl. Sant Miquel 

 L’Escorxador (Pati) 

 Museu de la Pell (Pati) *de pagament 

 La Cotonera (Pati) *de pagament 

 

Número de companyies per itinerari 

 Per als més petits (de 3 a 6 anys) – 10 muntatges 

 Per als no tan petits (de 6 a 12 anys) – 15 muntatges 

 La Mostra JOVE (de 12 a 18 anys) – 10 muntatges 

 Per a tothom (tots els públics) – 17 muntatges 

 
Què és La Mostra? 
La Mostra d’Igualada – Fira de teatre infantil i juvenil és la fira de referència 

de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un gran aparador dels 

millors espectacles, que aplega al voltant de 36.000 espectadors i 700 

professionals. Considerada Mercat estratègic de Catalunya, nodreix les 

programacions familiars del país i proveeix les d’arreu de l’Estat espanyol i 

l’estranger. 

 

D’entre les més de 660 sol·licituds de participació rebudes, la direcció artística en 

selecciona una cinquantena per la seva qualitat, contemporaneïtat, originalitat 

i capacitat d’incorporar nous llenguatges i posades en escena en espais no 

convencionals. Hi tenen cabuda tots els gèneres escènics (teatre, màgia, circ, 

clown, titelles, dansa, música, multidisciplinar, etc.), tant a sala com al carrer. Tot 

i que la majoria de les companyies són catalanes, també hi actuen formacions 

espanyoles i internacionals. 

 

A més a més, La Mostra és un punt clau de trobada del sector professional, 

que gaudeix d’un espai de negoci i intercanvi (La Llotja) i un conjunt d’activitats 

paral·leles com conferències, reunions ràpides, un mercat de projectes 

d’espectacles i trobades pactades o informals que afavoreixen el contacte entre els 

diferents agents. 
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PROGRAMACIÓ 
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ITINERARI 1: 

PER ALS MÉS PETITS (3-6 ANYS) 

Xiula ‘Donem-li una volta al món’ 

LaSaL Teatro ‘Sin palabras (se las llevó el aire...)’ - Estrena a Catalunya 

The Three Keatons ‘Pell de llarinté, cua de tiré’ 

Aboon Teatre ‘Esfèric’ 

Teatre Nu ‘Maure el dinosaure’ 

La Bleda ‘SuperBleda’ 

De_paper ‘Dins la panxa del llop’ 

Centre de Titelles de Lleida ‘El petit piano’ 

Marcel Gros ‘Universari’ 

El Replà Produccions ‘Ai rateta, rateta’ 

 

  
 ITINERARI 2: 

PER ALS NO TAN PETITS (6-12 ANYS) 

Companyia B ‘El Ràpid’ 

December Quintet ‘Notes de viatge’ 

Baychimo Teatro ‘El zorro que perdió la memoria’ - Estrena a Catalunya 

Babou Cham i Carlota Subirós ‘La llavor del foc’ 

Markeliñe ‘Euria (Pluja)’ - Estrena a Catalunya 

Pot de Teatre ‘Els Músics de Bremen in concert’ 

La Industrial Teatrera ‘Nàufrags’ 

Teatre Mòbil ‘Cösmix’ 

L’Estenedor Teatre ‘El col·leccionista de pors’  - Estrena absoluta 

Teatre Obligatori ‘Renard o El Llibre de les bèsties’ 

Cia. Jordi del Rio ‘Menuda comèdia!’ 

Teatro Gorakada ‘Moby Dick’ 

Teatre de Fuga ‘Contes 1.0’ - Estrena absoluta 

Atikus Teatro ‘Maravilla en el país de las miserias’ 

Teatre LaBú ‘Bianco’ - Estrena a Catalunya 

  
ITINERARI 3: LA MOSTRA JOVE 

PER ALS JOVES (12-18 ANYS) 

Nus Teatre ‘#1000 likes’ 

Kimani ‘Cospress’ 

Les Impuxibles ‘Limbo’ 

Terratrèmol Produccions ‘Victor Català, la senyoreta de l’Escala’ 

PuntMoc ‘Denàrius World’ - Estrena absoluta 

Ones ‘Ones’ - Estrena a Catalunya 

Cia. PakiPaya ‘Shake Shake Shake’ 

Jove Teatre Regina ‘Ningú et va dir que fos fàcil’ 

Marino e Marini ‘L’home més fascinant del món’ - Estrena a Catalunya 

Get Bak ‘La llei de Lassus’ 
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ITINERARI 4: 

PER A TOTS ELS PÚBLICS 

Compañía Nacho Diago ‘La Caja’ 

Cia Estampades/Impàs Dansa ‘El buit’ - Estrena absoluta 

Cia. Toti Toronell ‘Libèl·lula’  

Collectif Terron ‘Tierra Efímera’  

Vaivén Circo ‘Des-Hábitat’ 

Compañía Nacho Diago ‘Viatge a la lluna’ - Estrena a Catalunya 

Toc de Fusta ‘Els amics d’en Crusó’ 

Circ Accidentats ‘Pam i Peu’ - Estrena absoluta 

La mecànica ‘Los Rabinovich JETLÂG - Estrena a Catalunya 

Mumusic Cirus ‘Amigoo’ 

Campi qui pugui ‘Manneken’s Piss’ 

Claire Ducreux ‘Silencis’ 

Pep López & Afonix produccions ‘Pirates, bruixots i altres bitxos’ – Estrena absoluta 

TiritirantesCirco Teatro ‘Ulterior Viaje’ - Estrena a Catalunya 

Diana Gadish ‘Handle with care’ 

Sabanni ‘Amb P de Pallasso’ 

Companyia de Comediants La Baldufa ‘Safari’ 
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ITINERARI 1 

Per als més petits (3-6 anys) 
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Xiula (Catalunya) 
 

 

Donem-li una volta al món 
(espectacle de cloenda infantil) 
Xiula és una experiència única d’animació musical 
carregada d’humor i valors, amb la qual petits i 
grans podreu gaudir. En els nostres espectacles, el 
públic infantil, però també l’adult, participa 
activament de balls, danses i dinàmiques. Donem-li 

una volta al món és el nom del muntatge en què 
transversalment es viuen valors i emocions en una 
viatge musical que combina ritmes moderns amb 
l’animació més divertida. 
 
 

 
Veu i guitarra: Jan Garrido i Ricki Arjuna / Veu i bateria: Marc Soto / Veu i baix: Adri Heredia 
 
Gènere: Animació 

Idioma: Català 
Preu: Gratuït 
Durada: 70’ 
Edat: + de 3 anys 
 

Espai: Plaça de l’Ajuntament 

Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
10:30h (escolar) i diumenge 2 d’abril a les 19h 
 

Web: xiula.cat Facebook: Xiula Twitter: xiulanimacio Youtube: UCUtmM-
et_dDdDIcGTdSrz8A 

 
LaSaL Teatro (Andalusia) 

 

 

Sin palabras (se las llevó el aire...)  
ESTRENA A CATALUNYA 

Estan dormint tranquil·les però, de sobte, arriba 
l’aire sense preguntar, sense parar. Una d’elles 
deixa que empenti el seu cos i mogui les mans. I 

balla per primer cop. L’altra deixa que entri als 
pulmons i escolta els sons que surten de la boca. I 
canta per primer cop. Així descobreixen l’aire: el 
que ens envolta, ens empenta i ocupa el buit que 
deixem. El que esvalota els cabells, asseca la roba 
o es cola per les escletxes per udolar la seva 
presència. Conten sense necessitat de parlar. Es 

van quedar sense paraules o potser se les va endur 
l’aire. 
 
Gènere: Dansa/Teatre 
 

Autora i directora: Julia Ruiz Carazo / Actriu-Cantant: Inma González / Actriu-Ballarina: Eva 
Castillo / Música original: Daniel Maldonado (Sam) / Escenografia i vestuari: Isa Soto / 

Il·luminació: Juan Carlos Tamajón 
 
Idioma: No text 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 30’ 
Edat: + de 3 anys 

 

Espai: Espai Cívic Centre 
Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
11h i 15:30h (escolars) 
 

Web: lasalteatro.com Facebook: lasalteatro 
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The Three Keatons (Catalunya) 
  

 

Pell de llarinté, cua de tiré  
Una de les rondalles que en Koumera comparteix a 
la vora del foc amb els seus veïns narra la història 
de la Kumbà i en Mamadou, que viuen en un petit 
poblat de la selva de Niokolo-Koba, a prop del riu 
Koo, al Senegal. La parella està a punt de tenir un 
fill, i estan tan il·lusionats, que faran el que sigui 

per complaure el seu nadó, com ara perseguir un 
lleó o la reina de les girafes. A la selva i a la 
sabana els dos protagonistes viuran mil aventures i 
peripècies i hauran d’aguditzar l’enginy per 
esquivar tota mena de perills. 

 

Gènere: Teatre musical 
 

Conte tradicional mandinga recollit per Koumera Dlakhaby. Director: Moisès Maicas / 
Intèrprets: Núria Cuyàs, Malcolm McCarthy, Tamara Ndong i William Yazaki / Percussionista: 
Oumar Ngom / Coreografia: Maria Garriga / Il·luminació i escenografia: Daniel Gener 
 
Idioma: Català 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 55’ 
Edat:+ de 3 anys 
 

Espai: Teatre Mercantil 

Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 
10:15h* i 11:45h  
*Gratuït amb el Carnet Super3 

Web: the3keatons.com 

 
Aboon Teatre (Catalunya)  
 

 

Esfèric  

Imaginem un lloc de cors nobles i savis. I un 
projecte desitjat llargament, nascut amb el 
propòsit d’experimentar la gratitud per la vida. Avui 
neix el nostre Planeta Terra. Dues viatgeres de les 
estrelles són les encarregades d’iniciar-nos en 
aquesta aventura. Des dels principis de lava i foc 

fins les aurores boreals de l’Àrtic, passem pels 
misteris de l’oceà i els boscos mil·lenaris. Sempre 
acompanyats per alguns dels seus simpàtics 
habitants. Un divertit viatge per redescobrir el 
nostre planeta i emocionar-nos amb ell. 
 
Gènere: Teatre d'objectes 

 
Director: Eduardo Telletxea / Intèrprets: Anna Serra i Mei Samarra / Il·luminació: Jep Vergés 
i Mon / Música: Jordi Tamir Satorra i June Telletxea / So: Rolando Alonso / Il·lustrador i 
projeccions: Aitor Herrero / Mandales: Miguel Issa / Producció i distribució: Aboon Teatre 

 
Idioma: No text 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 45’ 
Edat:+ de 3 anys 
 

Espai: Espai Cívic Centre 

Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril 10:15h i 
11:45h 
 

Web: aboonteatre.com Facebook: Aboonteatre Twitter: AboonTeatre 
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Teatre Nu (Catalunya) 
 

 

Maure el dinosaure  
La Martina és una nena petita, valenta i pèl roja. 
En Maure és un dinosaure blau, gros i de punxes 
blanques. Són amics inseparables. Comparteixen 
jocs, somnis i aventures. A vegades també han 

d’afrontar situacions complicades. En aquest 
espectacle els coneixereu. 
 
Gènere: Titelles 
 

Autor i director: Víctor Borràs / Intèrprets: Francesc Mas i Maria Hervàs / Música: Oriol 
Canals i Dani Ferrer / Escenografia i titelles: Plancton - Joan Pena / Producció i distribució: 

Maria Hervàs i Marta Gràcia 
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 50’ 
Edat:+ de 3 anys 
 

Espai: Espai Cívic Centre 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 17h i 
19h 
 

Web: teatrenu.com Facebook: teatrenu Twitter: TeatreNu #Mauredinosaure Vimeo: 
user6058761 Instagram: teatrenu 

 

La Bleda (Catalunya) 
 

 

SuperBleda 
Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats que 

costen de trobar, però quan els necessites, 
apareixen. La Bleda té la força d’una formiga 
perquè pot aixecar set vegades el pes d’una 
formiga, té el poder de desaparèixer perquè només 
aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar a qui 
convingui només dient “un-dos-tres-salvats”. Però 
quan sorgeix un problema “real”, una necessitat 

“real”, ella tindrà el superpoder més real de tots: la 
imaginació. 
 
Gènere: Clown 
 

Autor: Jordi Palet / Director: Pere Hosta / Pallassa: Helena Escobar / Mirada externa: Manel 
Trias / Escenografia: Pepa Aymerich / Vestuari: CarmePuigdevalliPlantéS / Música: Pep 

Pascual  
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 

Durada: 50’ 
Edat: + de 3 anys 

Espai: Teatre de l’Aurora 
 

Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 
17:30h i 19h 
 

Web: lableda.com Facebook: LABLEDA Twitter: lableda #superbleda #superpoders 
Youtube: lableda 
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De_paper (Catalunya) 
 

 

Dins la panxa del llop 
Al bosc no s’hi val a badar. Un descuit i serviràs de 
dinar a qualsevol bestiola! Dins la panxa del llop 
ens passeja per mons fantàstics i paisatges 
fabulosos: estómacs plens de vida i alegria. Titelles 

d’ombres, teatrins de paper i cançons fetes a mida. 
Un retrat de la cadena alimentària amb humor i 
molta música. 
 
Gènere: Multidisciplinar 
 

Direcció: De_paper i Eudald Ferré / Creació i producció: De_paper / Titellaire: Joan Alfred 

Mengual / Música: Núria Lozano / Escenografia i il·lustració: Joan Alfred / So i il·luminació: 
Oriol Rafí, Francesc Puig i Joan Alfred 
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 45’ 

Edat: + de 3 anys 
 

Espai: Espai Cívic Centre 
Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 
10:15h i 11:45h 

 

Web: depaper.cat Facebook: ciadepaper Twitter: cia_depaper #dinslapanxadelllop 
Youtube: canaixero1 Altres xarxes: depaper.bandcamp.com 

 

Centre de Titelles de Lleida (Catalunya) 
 

 

El petit piano 

Hi ha pianos que amaguen històries. La Nona ho 
descobreix quan sent l’avi tocar l’antic piano de 
casa seva. Aquest va ser el primer piano d’un 
infant que era trapella i juganer, apassionat del tot 
per la música: ell era l’Enric Granados. A través de 
la seva música –recreada en viu per tres 
concertistes– i de les mans de dos titellaires, el 

públic pot endinsar-se en el joc escènic d’uns 
titelles i d’uns dibuixos animats que descriuen, 
d’una manera divertida, el perfil artístic i humà 
d’aquest músic, virtuós del piano... i pare de 
família. 
 

Gènere: Titelles 
 

Autor: Joan-Andreu Vallvé / Actors: Àngel Pérez i Aitana Giralt / Músics: Neus Puig, Marta 

Castelló i Jordi Roure / Coordinació musical: LleidArtEnsemble / Arranjaments musicals: Jordi 
Cornudella / Escenografia: Xavier Badia / Tècnic: Xavi Iglesias 
 
Idioma: Català 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 55’ 
Edat: + de 3 anys 

Espai: Teatre Mercantil 

 
Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 11h* 
i 12:30h *Gratuït amb el Carnet Super3 
 

Web: titelleslleida.com Facebook: CentreDeTitellesLleida Twitter: titelleslleida Youtube: 
centredetitelles Instagram: titelleslleida 
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Marcel Gros (Catalunya) 
 

 

Universari  
Les lletres vocals, com elements escenogràfics, 
formen un petit univers on hi habita un curiós 
personatge que es transforma en: un concertista 
desconcertat, un mim que parla, un presentador 

impresentable, un il·lusionista il·lusionat, un 
oriental desorientat, un astronauta desorbitat... Un 
espectacle Alegre, Especial, Imaginari, Original i 
Únic, protagonitzat per un pallasso que connecta 
amb els espectadors de totes les edats. 
Humor+Imaginació=Universari!!! 
 

Gènere: Clown 
 

Autor, director, intèrpret i productor: Marcel Gros / Tècnica: Maite Orriols / Il·luminació: Pere 
Montoro / Música: M du MIDI / Escenografia: Ma a ma / Inflables: T&P const. tèxtil / 
Fusteria: Valverde / Confecció: "Señor" 
 

Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 55’ 
Edat: + de 3 anys 
 

Espai: Teatre Municipal l’Ateneu 
Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 18h 
 
 

Web: marcelgros.com Facebook: elmarcelgros Youtube: watch?v=nYsc1Q1WCnI Vimeo: 
marcelgros 

 

El Replà Produccions (Catalunya) 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

Ai rateta, rateta  
Hi havia una vegada una rateta molt presumida 
que estava cansada i avorrida que tothom, des de 
fa anys, expliqués el seu conte de la mateixa 
manera. Un dia va prendre la decisió de declarar-se 

en vaga indefinida fins que no s’atenguessin les 
seves peticions. 
 
Gènere: Teatre musical 
 
 

Autor i director: Joan Sors / Intèrprets: Jèssica Martín, Cristina Codina i Ferran Enfedaque 
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 55’ 
Edat: Tots els públics 

 

Espai: Teatre Mercantil 
Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 16h i 
18h  

Web: elrepla.com Facebook: elrepla.p Twitter: elrepla #airatetarateta #RatetaRepla 
Youtube: elreplaproduccions 
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ITINERARI 2 

Per als no tan petits (6-12 anys) 
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Companyia B (Catalunya) 
  

 

El Ràpid  
El sabater Benet va rebre un encàrrec terrible: un 
ogre li va demanar unes noves botes de set 
llegües. I per si això no fos prou, va rebre tres 
comandes més que el van acabar d’estabornir. Hi 

ha dies en què les coses sembla que vagin de mal 
en pitjor. Però cal confiar en què tot i que els 
follets no existeixin, la bona sort pot entrar per la 
porta en el moment més inesperat. Perquè de fets 
extraordinaris en passen sempre i a tot arreu, no 
només a dins dels contes. 
 

Gènere: Titelles 
 

Autor i director: Jordi Palet i Puig / Intèrprets-manipuladors: Pep Boada i Núria Olivé/Íngrid 
Domingo / Música: Pep Boada / Escenografia i titelles: Martí Doy / Vestuari: Paulette 
Sanmartín 
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 

Durada: 45’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Teatre de l’Aurora 
Data i hora funció: Dijous 30 de març a les 

15:30h (escolar) i 19h 
 

Web: lamaleta.cat 

 

December Quintet (Catalunya) 

 

 

Notes de viatge 
Aparentment el concert comença com comencen 
tots, uns músics a dalt de l’escenari a punt 
d’interpretar el que tenen previst. Però la veu en 
off de la falca dels mòbils, no calla. La Veu desitja 
viatjar pel món a través de la música i això fa que 
el concert es capgiri de dalt a baix. A partir de la 

música composada pel quintet de jazz December 
Quintet, viatjarem a altres ciutats del món i, fins i 
tot..., a la lluna! 
 
Gènere: Música 

Idea: December Quintet i Jordi Palet / Autor i director: Jordi Palet / Compositors i intèrprets: 
Gabriel Amargant, Roc Sala, Joan Vidal, Nil Villà i Bernat Guàrdia / Veu: Mercè Martínez / 
Escenografia: Xesca Salvà / Il·luminació: Jep Vergés / Producció: Associació Cultural de 
Granollers 

 
Idioma: Català 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 60’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Teatre Mercantil 

Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
9:30h i 11h (escolars) 
 

Web: acgranollers.cat Facebook: ACGranollers Twitter: AcGranollers 
Instagram: AcGranollers 
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Baychimo Teatro (Castella i Lleó) 
 

 

El zorro que perdió la memoria  
ESTRENA A CATALUNYA 
Una guineu. Una intel·ligent i formosa guineu que 
sap tot el que ha de saber una guineu. Va viure 
una llarga vida i es va fer vella. Li van sortir pèls 

blancs a la barba i es va fer una mica oblidadissa... 
Ja no sabia res i únicament sentia. Sentia quan 
algú li llepava les ferides. Sentia què és no tenir 
fam. Algunes coses li resultaven difícils. No podia 
recordar-se de cap nom. No trobava el camí cap a 
casa. No li agradava dormir sola. Però això no ho 
havia de fer... 

 
Gènere: Teatre d'objectes 
 

Intèrprets: Ramón Enríquez i Paloma Leal / Tècnic: Arturo Ledesma  
 
Idioma: No text 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 50’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Teatre de l’Aurora 

Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
9:30h i 11h (escolars) 
 

Web: infinitaescena.com Facebook: infinitaescena Twitter: infinitaescena 
Youtube: UCw9bJIMhZoSvOtOrd40cZFQ Instagram: infinitaescena 

 

Babou Cham i Carlota Subirós (Catalunya) 

 

 

La llavor del foc  

Un espectacle interpretat per un viatger que visita 
els nens i nenes per compartir amb ells un seguit 
d’històries sobre l’origen del món. Aquestes 
històries recullen mites de l’Àfrica central, de 
l’Índia, de la Xina, de la tradició jueva i de la Grècia 

clàssica. L’enllaç entre els mites ens mostra com 
les cultures més allunyades s’han fet al llarg dels 
segles les mateixes preguntes essencials davant el 
misteri de la vida i com han buscat de donar-hi 
resposta amb cosmogonies poderoses, carregades 
de poesia i d’imaginació. 

 
Gènere: Narració 
 

Dramatúrgia: Babou Cham i Carlota Subirós / Direcció: Carlota Subirós / Interpretació: 
Babou Cham / Ajudant de direcció: Clara Manyós / Música i vestuari: Roger Aixut i Laia 
Torrents (Cabo San Roque) / Utilleria: Laila Torrent 

 

Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 40’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Celler del Sindicat 
Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
9:30h, 11h i 15:30h (escolars) i dissabte 1 d’abril a 
les 10h, 13h i 17:30h  

Web: lablanca.weebly.com/lallavordelfoc.html Facebook: lallavordelfoc 
Twitter: #lallavordelfoc 
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Markeliñe (Euskadi) 
 

 

Euria (Pluja) 
ESTRENA A CATALUNYA 
Pluja. Un paraigua penjat com a record en un 
penja-robes. Un personatge enfonsat en la tristesa 
per la pèrdua d’una persona estimada. Un altre 

paraigua, trencat i abandonat, que el nostre 
personatge decideix arreglar sense saber que, des 
d’aquell moment, la seva vida comença a canviar. 
Pluja parla del que ens passa i sentim quan volem 
alguna cosa i la perdem. I d’aquest temps que 
necessitem per entendre i acceptar que hi ha 
alguna cosa que ha canviat. Però, sobretot, parla 

de la nostra capacitat de superació. 
 
Gènere: Multidisciplinar 
 

Direcció: Markeliñe / Intèrprets: Fernando Barado, Natalia García i Ioar Fernández / 
Escenografia: Jon Kepa Zumalde / Vestuari: Marieta Soul Estudio Creativo / Projeccions: 

Alphax Studio / Il·luminació: Paco Trujillo 
 
Idioma: No text 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 55’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Teatre Municipal l’Ateneu 
Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
11h i 15:30h (escolars) 
 

Web: markeline.com Facebook: markeline.teatroa Twitter: #Euria 
Youtube: Markelinne?feature=watch 

 

Pot de Teatre (Catalunya) 
 

 

Els Músics de Bremen in concert  
Vet aquí un gos, vet aquí un gat... i un ase i un gall 
i aquest conte arrenca! Quatre animals, quatre 
músics, que es coneixen camí de Bremen després 

de fugir de casa... els seus amos volien sacrificar-
los per ser massa vells! Però mai s’és massa vell 
per al Rock&Roll! Quan s’assabenten de la 
celebració d’un càsting per a la Banda Municipal de 
la ciutat, no s’ho pensen dos cops. Afinen veu i 
instruments i s’hi dirigeixen. Però per arribar-hi, se 
les hauran de veure amb el Mr. X, un furtiu que 

tractarà d’enxampar-los... Canti qui pugui!!! 
Gènere: Teatre musical 

Adaptació i direcció: Albert García / Intèrprets: Andreu Buxó, Meritxell Esturo, Albert Férriz, 
Jordi Juncás, Anabel López, Sandra Martín, Anna M. Martínez, Jordi Meca, Fernando Moreno, 

Marga Padrós, Ariadna Rallo i Manuel Valdivieso / Música: Keco Pujol / Coreografia: Griselda 
Astudillo / Vestuari: Leo Quintana / Il·luminació i so: Ruben Ruiz i Guillem Valero / 
Producció: Cristina Ferrer 

Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 60’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Teatre Mercantil 
Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
15:30h (escolar) i 19h  
 

Web: femarec.cat/teatre/teatre1_cat.html Facebook: Femarec/ 

Twitter: femarec Youtube: dom.cat/12j5 
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La Industrial Teatrera (Catalunya) 
 

 

Nàufrags  

Nàufrags que arriben, que es troben, que juguen, 
que busquen... Que comparteixen... amb altres 
nàufrags. Una trobada amb el públic, un 
intercanvi. Dos nàufrags que potser deixen la seva 
llavor per allà on passen, i potser se’n enduen 
altres que van transformant les seves vides. Un 
homenatge a tots els viatgers que alguna vegada 

es van sentir nàufrags. Una picada d’ullet als 
naufragis quotidians des de l’humor i la 
fragilitat. Un espectacle de teatre de carrer, clown i 
circ on parlen els gests, les mirades i els somriures. 

 
Gènere: Clown 

 
Direcció: Jordi Purtí i Mamen Olías / Clowns: Jaume Navarro i Mamen Olías o Cristina Soler / 
Vestuari: Rosa Soler / Il·luminació: Aleix Ramisa / Escenografia: Jordà Ferrer (Antigua y 
Barbuda) 
 
Idioma: No text 
Preu: 5€/8€ 

Durada: 60’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Museu de la Pell (Pati) 
Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 

20:30h 
 

Web: industrialteatrera.com Facebook: La-Industrial-Teatrera-114142368615627 Twitter: 
#naufrags.industrialteatrera Youtube: UCSh6ICLKIPF0QjssYVDKsfw Vimeo: user8705282 
 

Teatre Mòbil (Catalunya) 

 
Cösmix  
Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, 

arriben a l’escenari programats per fer riure. Com 
dos homes orquestra, despleguen les seves millors 
habilitats: fan música impossible, fan teatre 
reciclàssic, fan l’animal i, fins i tot, ens avancen el 
futur en viu i en directe! Cösmix, dos còmics de 
dimensions còsmiques i un mix de bogeria! Esteu 
preparats? Doncs ja els tenim aquí! 

 
Gènere: Clown 
 
Autors: Jordi Girabal, Atilà Puig i Jordi Vilà Zapata / 
Director: Jordi Vilà Zapata / Director musical: 
Carles Cases / Intèrprets:  Jordi Girabal i Atilà Puig 

/ Escenografia: Txema Rico / Atrezzo: Txema Rico i Esteve Porta / Vestuari: Giulia Grumi / 

Il·luminació i so: Pep Maria Martínez / Arranjaments flautes: Pep Torras / Il·lustracions i 

gràfica: Manel Fontdevila / Disseny, fotografia i comunicació: Eli Guasch / Producció: Teatre 
Mòbil  

Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 60’ 

Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Teatre de l’Aurora 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 
10:15h i 12h 
 

Web: teatremobil.com Facebook: teatre.mobil.5 Twitter: TeatreMobil #Cösmix Youtube: 
TeatreMobil  
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L'Estenedor Teatre (Catalunya) 
 

 

El col·leccionista de pors  

ESTRENA ABSOLUTA 
Les pors ens fan companyia tota la vida, i a 
vegades és una convivència ben difícil. En Dani 
Vidal és col·leccionista de pors des de ben petit. 
Les té endreçades en capses, bosses o gàbies. N’hi 
ha que estan seques i ja no li fan mal, d’altres es 
belluguen de tant en tant i algunes no es deixen 

atrapar. Per sort cada cop són més les que estan 
ben tancades. En Dani ens les ensenyarà, ens 
explicarà com van néixer i també com el seu pare 
el va ajudar a superar-les. Un espectacle que parla 

de viure sensacions, de fer-se gran, i d’estimar. 
 

Gènere: Teatre 
 

Idea: David Laín / Creació: Jordi Farrés i David Laín / Autor i director: Jordi Farrés / 
Intèrpret: David Laín / Música: Ignasi Miranda / Escenografia i titelles: David Laín i Marga 
Carbonell / Il·luminació: Roc Laín / Producció: L’Estenedor Teatre 
 
Idioma: Català 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 60’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Cotxeres dels Moixiganguers 

Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 11h i 
13h 

Web: estenedor.com Facebook: estenedor.teatredetitelles Twitter: EstenedorTeatre 
 
 

Teatre Obligatori (Catalunya) 
 

 

Renard o El Llibre de les bèsties 

Renard, la guineu, no veu amb gaire bons ulls que 
les bèsties en assemblea hagin escollit el Lleó com 
a rei. De manera que l’astut Renard aprofitarà les 
picabaralles que hi ha a la cort entre carnívors i 
herbívors per atansar-se fins al tron. Vibrant i 
esbojarrada, l’adaptació de l’obra de Llull per al 
públic familiar que signa Marc Rosich compta amb 

música de Clara Peya. Presentant una galeria 
d’animals que també inclou lleopards, bous, 
elefants i fins i tot algun humà d’allò més bèstia, la 
peça apropa als més petits l’art d’explicar faules. 
 
Gènere: Teatre musical 
 

Autor de l’adaptació i director: Marc Rosich / Intèrprets: Queralt Albinyana, Laura Aubert, 

Marc Pujol, Joan Vázquez, Toni Viñals i Clara Peya / Música: Clara Peya 
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 75’ 

Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Teatre Municipal l’Ateneu 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 13h* 
* Gratuït amb el carnet Super3 

Web: teatreobligatori.com Facebook: teatreobligatori Twitter: tobligatori 
Youtube: UCXMhrJPGYwbGtuFHR8XcWYw Vimeo: teatreobligatori 
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Cia. Jordi del Rio (Catalunya) 
 

 

Menuda comèdia!  

L’ajuntament ha decidit enderrocar el teatre La 
Comèdia per fer-hi un gran centre comercial. 
L’alcalde encarrega a l’Encarnita i en Minguet, de 
manteniment, buidar La Comèdia abans de ser 
enderrocat. Però, quan entren a l’escenari, 
descobreixen la màgia del teatre i creen un 
inesperat món imaginari ple de joc, fantasia i molt 

humor. Us convidem a venir al teatre i viure amb 
nosaltres aquesta fantàstica, divertida i trepidant 
comèdia per a tots els públics que es passeja pel 
fascinant univers d’un teatre molt particular. 

 
Gènere: Teatre 

 
Autor i director: Jordi del Rio / Intèrprets: Elisa Jorba i Jordi del Rio / Coreògraf: Joan Maria 
Segura / Il·luminació i tècnic: Eric Corbella / So i enregistrament: Toni Castaño / Cançó: 
Xavier Serrano / Vestuari: Teresa Sil 
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 

Durada: 60’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Cotxeres dels Moixiganguers 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 

17:30h i 19h 
 

Web: jordidelrio.com Facebook: jordidelrio2014 Youtube: 3iPaGLNK67M Vimeo: 
181011584 
 

Teatro Gorakada (Euskadi) 

 

 

Moby Dick  
Proposem un joc imaginatiu per recrear mars, 

catxalots, personatges i aventures amb elements 
escènics, el ritme, l’humor, la música, el treball 
dels actors i, sobretot, les paraules d’en Melville. 
L’Ismael s’embarca en el Pequod, vaixell balener, 
sota el comandament del Capità Akab. Al llarg del 
viatge gaudeix dels plaers de la vida al mar, fa 
amics i aprén a reconèixer els diferents tipus de 

balenes... Tot i això, l’obsessiu desig de venjança 
del Capità Akab contra Moby Dick, la balena 
blanca, conduirà el Pequod i la tripulació a la 
desgràcia. 
 
Gènere: Teatre 
 

Autoria: creació col·lectiva a partir d’una adaptació de Julio Salvatierra / Director: José 

Carlos Garcia / Ajudant de direcció: Ana Peres / Intèrprets: Aritza Rodríguez, José Cruz 
Gurrutxaga i Eriz Alberdi / Direcció musical, composició i violí a escena: Fran L  
 
Idioma: Castellà 
Preu: 5€/8€ 

Durada: 50’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Teatre Municipal l’Ateneu 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 22h 

 

Web: jpproducciones.com 
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Teatre de Fuga (Catalunya) 
 

 

Contes 1.0 – ESTRENA ABSOLUTA 

En Manel és un adolescent que està enfadat amb 
tot i amb tothom. Un dia apareix a una casa 
abandonada on hi ha uns objectes que parlen i un 
personatge estrany i misteriós. Entre tots hauran 
de salvar el món dels contes. Ho aconseguiran? 
 
Gènere: Teatre 

 

Autora i directora: Anna Roca / Interpretació: Genís Casals i Tere Solà / Escenografia: Lluís 
Nadal / Il·luminació: August Viladomat / So: Marc Paneque / Vestuari: Judit Torres / Música 
original: Xavier Vilanova / Imatge gràfica: Andrea Zayas / Producció executiva: Arnau Nadal 

i Marta Martí / Producció: Punt Produccions Teatrals  
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 60’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Teatre de l’Aurora 
Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 
10:15h i 12:15h 
 

Web: puntproduccions.com Facebook: puntproduccions  
Twitter: puntproduccions #contes1.0 Instagram: puntproduccions 
 

Atikus Teatro (Navarra) 

 

 

Maravilla en el país de las miserias  
La Mara i l’Hamed viuen a un lloc en guerra. La 
Mara li ofereix creativitat. L’Hamed li ofereix 
amistat. A través del joc, el ball i la fantasia van 
creant junts un món propi on poder conservar la 

innocència i l’alegria que els ajudi a sobreviure 
enmig de les bombes. L’obra parla del dolor, la 
misèria i la injustícia que provoquen les guerres, 
però també de l’esperança pel que vindrà, la 
importància del coneixement i l’educació, i la força 
de la imaginació i l’amistat per lliurar-se de la por i 

la soledat. 
 
Gènere: Teatre 
 

Autor i director: Angel Sagüés / Intèrprets: Jon Muñoz Capellán i Ane Sagüés Abad / 

Coreografies: Eukene Sagüés Abad / Escenografia, vestuari, atrezzo i il·luminació: Átikus / 
Versió en euskera: Jokin Muñoz / Accesibilitat: Eunate 

 
Idioma: Castellà 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 60’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Cotxeres dels Moixiganguers 
Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 11h i 
13h 
 

Web: atikus.es Facebook: atikusteatro Twitter: AtikusTeatro 

#MaravillaEnElPaísDeLasMiserias Youtube: UCZV1r0qusX8RHEovkvCxpAA 

https://twitter.com/AtikusTeatro
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23MaravillaEnElPa%C3%ADsDeLasMiserias
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Teatre LaBú (Catalunya) 
 

 

Bianco 

ESTRENA ABSOLUTA 
Bianco és un espectacle familiar sense paraules, 
poètic i visual. És la història d’una noia que treballa 
en un vell hostal i que rep la visita inesperada d’un 
entranyable viatger, que la convida a obrir les 
portes i finestres del seu cor. Una trobada divertida 
i especial que conduirà la protagonista cap a una 

nova manera de veure la vida. 
 
Gènere: Multidisciplinar 
 

Idea: Anna Ros / Creació i intèrprets: Anna Ros i Andreu Sans / Cover: Amaya Mínguez / 
Titelles i objectes: Martí Doy / Vestuari: Iztok Hrga / Música: Marcel Vall i Joel Condal / 

Producció tècnica: Joan Grané / Tècnic en gira: Dídac Prat 
 
Idioma: No text 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 50’ 
Edat: + de 6 anys 
 

Espai: Teatre Municipal l’Ateneu 
Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 13h* 
*Gratuït amb el Carnet Super3 

Web: teatrelabu.com Facebook: teatrelabu Twitter: TeatreLaBú  
Youtube: UCTvD5N0ZNRj9SZkjBadMQ5Q Instagram: teatrelabu Pinterest: teatrelabu 
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Nus Teatre (Catalunya) 

 

 

#1000likes 
La Lina torna a l’escola ben contenta, però aquest 
curs, els companys de classe i les xarxes socials li 
faran viure un any complicat fent córrer fotos i 
vídeos que la ridiculitzen. Com ho pot aturar? Hi 
podem fer alguna cosa? Amb l’ajut d’una aplicació 

que connecta públic i actors en directe, l’audiència 
ajudarà a explorar les relacions de violència que 
troben refugi al món virtual i veurà com la història 
canvia a mesura que s’involucren els amics, la 
família... i els espectadors. Què se sent quan una 
foto que preferiries amagar té 1000 likes? 
 

Gènere: Teatre 
 

Autora i directora: Cristina Cordero / Intèrprets: Rocío Manzano, Anna Tamayo i Albert 
Requena / Dinamització: Magalí Permanyer i Andrea Calsamiglia / Il·lustracions: Bruno 
Hidalgo / Vestuari: Cinta Moreno / Escenografia: Bàrbara Massana / Il·luminació: Belén 
Fernández 

 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 105’ (espectacle i debat) 
Edat: + de 12 anys 
 

Espai: L’Escorxador (Sala Gran) 
Data i hora funció: Dijous 30 de març a les 9:15h 
i 11:45h (escolars) 
 

Web: nusteatre.org Facebook: nus.org Twitter: nusteatre #1000LIKESnus Vimeo: 

user23115425 Instagram: nusteatre 

 
Kimani (Catalunya) 
 

 

Cospress 
Cospress és un espectacle de teatre físic, 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 perfecte. 
 
Gènere: Dansa 
 

 
Creació: Iolanda Llansó, Cristina Aguirre i Helena Canas / Direcció artística: Iolanda Llansó / 
Intèrprets: Cristina Aguirre i Helena Canas / Vestuari: Iolanda llansó / Creació de titella: 
Andrea Lorenzetti / Fotografia: Edu Rodilla i Alex Staffa / Vídeo: Alex Staffa / Il·luminació i 
so: Daniel Carreras / Distribució: Obsidiana, acompanyament d’artistes 

 
Idioma: No text 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 35’ 
Edat: + de 12 anys  
 

Espai: L’Escorxador (Sala Gran) 

Data i hora funció: Dijous 30 de març a les 
15:30h (escolar) i 19h 
 

Web: obsidiana.cat/cospress/ Facebook: artistesobsidiana Twitter: ObsidianaA Youtube: 
watch?v=zhXIfp8OQmA 
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Les Impuxibles (Catalunya) 
 

 

Limbo  
Limbo és la història d’un trànsit. L’Albert (que 
abans era la Berta) no pot pujar a un avió perquè 
el retenen al control de seguretat. El seu aspecte i 
el sexe del carnet no concorden. Les Impuxibles és 

la fusió artística d’una pianista i una coreògrafa. 
 
Gènere: Teatre musical/Dansa 
 
Coreografia: Ariadna Peya / Direcció musical: Clara 
Peya / Direcció escènica: Míriam Escurriola / 
Intèrprets: Mariona Castillo, Tatiana Monells, 

Ariadna Peya i Clara Peya / Lletres i textos: Marc 
Rosich / A partir de textos de Miguel Missé i Pol 
Galofre 
 

Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 

Durada: 70’ 
Edat: + de 12 anys 
 

Espai: L’Escorxador (Sala Gran) 
 

Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
11:45h (escolar) 

Web: lesimpuxibles.com Facebook: EraImpuxibles Twitter: Les_Impuxibles #Limbo 
Vimeo: lesimpuxibles 

 

Terratrèmol produccions (Catalunya) 
 

 

Víctor Català, la senyoreta de l'Escala  
Un espectacle multidisciplinari per a tots els públics 

que tracta la discriminació de gènere partint de la 
biografia de Caterina Albert i Paradís, més 
coneguda com a Víctor Català. A través del teatre, 
la música en directe, la dansa, les videoprojeccions 
(videodansa) i la narració, l’espectacle ens 

submergeix en la vida i obra d’una de les 
escriptores més destacades i imprescindibles de la 
literatura catalana. Un espectacle visual, musical i 
literari que captiva i enamora a petits i grans. 
 
Gènere: Multidisciplinar 

 
Autor, director i narrador: Roger Cònsul / Coreògrafa i ballarina: Mar Ollé / Veu: Rosa 
Martínez / Tenora i direcció musical: Magí Canyelles / So i acordió diatònic: Pau Vinyoles / 
Guitarra: Francesc Cardona / Audiovisual i disseny gràfic: Josep Miquel Janés / Il·luminació: 
Bernat Tresserra 
 

Idioma: Català 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 55’ 
Edat: + de 12 anys 
 

Espai: L’Escorxador (Sala Gran) 

 
Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
11:45h (escolar) 
 

Web: victorcatala.cat Facebook: VictorCatala.espectacle Twitter: VictorCATAlbert 
#VictorCaTAlbert #VíctorCatalà Youtube: UCWz97vojaq-w3UYdBLzyGZg Instagram: 
victorcatala.terratremol 
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PuntMoc (Catalunya) 
 

 

Denàrius World 
ESTRENA ABSOLUTA 
“Mentre desallotgen la tieta un dia assolellat que 
desgela el Pol Nord, on un pingüí es torra sota el 
sol amb l'after sun a la mà, somiant ser la "prota" 

d’una nova peli, un pobre avi presta la seva 
dentadura a un bon amic, tot veient els foc 
artificials de la Gran Gala”. El món Denàrius és 
aparentment senzill i alegre. Veloç, instantani i 
eficient. Perfectament rodó. Igual que una moneda 
que giravolta com una baldufa... i amb dues cares. 
Cos i veu, moviment i forma, gag i poesia. 6 

històries paral·leles, 3 actors i més de 80 
personatges.  
 
Gènere: Clown 
 

Idea, autors, intèrprets i producció: Guillem Boada, Juli Boada i Héctor Boada / Directors: 

Valentina Temussi i Oscar Valsechi / Vestuari: Gala Garriga i Carlota Masvidal / Il·luminació: 
Mateo Martínez / Disseny gràfic: Nil Boada (Videsign) / Projecció internacional: Lucie Lafleur 
/ Treball pedagògic: Lucia De la Guía 
 
Idioma: No text 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 60’ 

Edat: + de 12 anys 
 

Espai: Kiosk del Rec 
 
Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 

24h  

Web: puntmoc.com Facebook: puntmoc Twitter: puntmoc #denariusworld 
Youtube: puntmoc Altres xarxes: instagram.com/puntmoc 

 

Ones (Illes Balears) 
 

 

Ones 

ESTRENA A CATALUNYA 
L’onada social avança, implacable, cap a la realitat 
virtual. La tecnologia ha entrenat els nostres ulls 
per mirar sense veure-hi. Espècie o individus? 
Diuen que la webcam és la nova àgora, però les 
places s'omplen de terrasses i pàrquings. És la 

dictadura del Facebook i el Tinder; la barra lliure 
dels mercats i els oligopolis. Un món que agafa una 
força i una velocitat esfereïdores, sobre-humana i 
vertiginosa; capaç de prometre’ns l’amortalitat. Per 
sort, estem envoltats d’ones: el so, la llum, el 
magnetisme... I l’amor...  

 

Gènere: Teatre 
 

Dramatúrgia: Joan Tomàs Martínez / Director: Joan Fullana / Intèrpret i idea: Ona Beneït 
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 50’ 

Edat: + de 12 anys 

Espai: L’Escorxador (Sala Petita) 
 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 12h* i 

19:30h *QDM amb els actors? Posfunció a les 13h 

Vimeo: player.vimeo.com/video/161835216 
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Cia. PakiPaya (Bèlgica) 
 

 

Shake Shake Shake  
Un espectacle burlesc de quadre aeri i màstil xinès. 
2 màstils, una estructura de 6 metres d’alt i… 
Tony! En busca de la parella ideal, Tony Fumé 
escollirà una “pobre voluntària” perquè faci realitat 

els seus deliris més estrafolaris. Quadrant aeri o 
màstil xinès, tot és possible als braços del seductor 
Tony. Humor, complicitat, risc i emoció. Un 
espectacle sorprenent a ritme de música disco! 
 
Gènere: Circ 
 

Autors: Noemí Díaz i Adrià Mascarell / Director: Jean Pierre Pagliari / Intèrprets: Noemí Díaz, 
Adrià Mascarell i Ferriol Barbena / So: Ferriol Barbena / Director tècnic: Yuri Sokolov / 
Difusió: Cécile Imbernon 
 
Idioma: Anglès 
Preu: Gratuït 

Durada: 50’ 
Edat: + de 12 anys 
 

Espai: Plaça de Cal Font 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 

16:30h i 20:45h 
  

Web: pakipaya.net 

 

Jove Teatre Regina (Catalunya) 
 

 

Ningú et va dir que fos fàcil  
L’adolescència es converteix en el tema d’aquest 

musical de ritme trepidant que transforma el pas 
de la infantesa a la joventut en una aventura apta 
per als qui són adults i per als qui estan a punt de 
ser-ho. Un vagó de metro. Cinc adolescents 
comencen en solitari un viatge llarg i cabdal, on la 

descoberta d’ells mateixos els omplirà el camí 
d’obstacles, pors i angoixes. En aquest recorregut 
cap a la vida adulta trobaran companys de viatge i 
la seva acceptació jugarà un paper decisiu, 
canviant de direcció el futur.  
 
Gènere: Teatre musical 

 
Autor i director: Gerard Nicasi / Intèrprets: Pol Forment, Júlia Bonjoch, Pablo Capuz, Cristina 
Dotras, Marc Miramunt i Pau Oliver / Música: Marc Miramunt / Una coproducció del Grec 
2016 Festival de Barcelona i el Jove Teatre Regina en col·laboració amb l’ICEC 
 
Idioma: Català 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 75’ 
Edat: + de 12 anys 
 

Espai: L’Escorxador (Sala Gran) 

Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 18h i 
diumenge 2 d’abril a les 12h* 
*QDM amb els actors? Posfunció a les 13:15h 

Web: jtregina.com Facebook: JoveTeatreRegina Twitter: JT_Regina 
#ninguetvadirquefosfacil  Youtube: JoveTeatreRegina 
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Marino e Marini (Illes Balears) 
 

 

L’Home més fascinant del món 
ESTRENA A CATALUNYA 
Ja és aquí la primera pel·lícula musical en directe! 
El Cinema en 4 Dimensions!, una experiència més 
real que la realitat! L'Home més fascinant del món 

en 4D CINEMA de Marino e Marini repassa la vida 
de Jimmo Crocetti, una icona que va marcar el 
segle XX. Un ésser humà extraordinari capaç no 
només de cantar en més de cent idiomes, sinó de 
fer-ho simultàniament! Un home que va participar 
a les 24 hores de Le Mans i les va guanyar en 
només 16 hores! 

 
Gènere: Teatre musical 
 

Directors: Jaume Catany i Adrià Martí / Intèrprets: Jaume Catany, Adrià Martí i Cesc 
Montané / Música en directe: Marino e Marini 
 

Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 60’ 
Edat: + de 12 anys 
 

Espai: Kiosk del Rec 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 00h 
 

Web: lhomemesfascinantdelmon.es Facebook: marino.emarini Youtube: 
watch?v=PI9pvvho-sY 

 

Get Bak (Catalunya) 
 

 

La llei de Lassus (espectacle de cloenda juvenil) 
Què és això que es desperta a dins nostre quan 
escoltem música? Per què fins i tot en els moments 
més febles ens dóna força per aixecar-nos i 
moure’ns? Això és la Llei de Lassus i volem que la 

visquis amb nosaltres durant 60 minuts. Clàssics 
del Hip Hop i el Funk en directe es fusionen amb 14 
ballarins damunt l’escenari en una dansa explosiva 
que busca omplir-te d’energia i noves sensacions. 
 
Gènere: Dansa 

 
Director: Nil Fruitós / Intèrprets: Leïti Sène, Marcel Sandé, Laia Jorba, Anna Jorba, Júlia 
Puig, Raquel del Rosal, Ugo Boulard, Albert Morancho, Arnau Ros i Núria Beltran / Músics: 
Harysafu Cruanyes, Daniel Castillo, Sergi Pujol i Nil Fruitós / Escenografia: Júlia Puig / 
Il·luminació i so: Albert Andreu i Oscar Delgado / Producció: Varium Espai de Moviment i cia. 
Get Bak 

 

Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 60’ 
Edat: + de 12 anys 
 

Espai: L’Escorxador (Pati) 
Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 19h 
 

Web: getbakcia.com Facebook: GET-BAK-691175194335444/?fref=ts  
Youtube: /watch?v=7WW3YQJiLJ4 Instagram: getbak.cia 
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Compañía Nacho Diago (País Valencià) 
 

 

La Caja  
Un espectacle de màgia per a només cinc persones 
en un espai escènic meravellós que farà que es 
converteixi en una experiència única. A l’interior de 
la caixa hi ha tot un teatre per a tu, on potser allò 
impossible es converteix en real, i allò real deixa de 
ser-ho per uns instants. Un mag t’espera. Et rep i, 

com el conill blanc d’Alícia, t’ajudarà a endinsar-te 
en la il·lusió que amaga. Descobriràs els petits 
secrets que oculta: hi trobaràs records, ombres, 
músiques, misteris, riures, i potser fins i tot a tu 
mateix. Veuràs com tot enCAIXA. 

 

Gènere: Màgia 
 

Idea, direcció, actor-mag: Nacho Diago / Actor-mim: Edu Ferrés / Escenografia: Anna Tusell 
/ Il·luminació: Ximo Olcina / So: José Cabanes / Música: Paco Diago / Espai escènic: Vanessa 
Actif / Vestuari: Si te he visto no me acuerdo 
 
Idioma: Castellà 

Preu: Gratuït 
Durada: 90’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Museu de la Pell (Pati) 

Data i hora funció: Dijous 30 de març a les 
15:30h (escolar) i 18h i divendres 31 de març a les 
11:30h 

*L’espectacle té una durada de 5 minuts i un aforament de 5 persones. Es representa 
consecutivament durant 60 minuts 
 

Web: nachodiago.com Facebook: Nacho-Diago-898846343566061/?fref=ts 
Twitter: nachodiago 

 
Cia.Estampades/Impàs Dansa (Catalunya) 
 

 

El buit 
ESTRENA ABSOLUTA (espectacle inaugural) 
Trobar-se amb un buit, un forat implacable en el 

nostre interior ens condiciona la nostra existència 
humana. Responsables del nostre propi forat, de la 
seva magnitud i de com afrontar la relació que 
establim amb ell ens obre un enorme camí a 
l’imaginari. 
 
Gènere: Circ 

 

Director: Sergi Ots / Intèrprets: Berta Escudero, Elena Masó, Neus Masó, Mariona Moya i 

Paula Radresa / Escenografia: Laura Martin i Juli SanJuan / Estructures: Ixent Genevat / 
Música: Andreu Vilar / Il·luminació: Pep Arumí / Vestuari: Carme Puigdevall / Assessorament 
tècnic: Carles Tagarro i Oleguer Nicolau / Producció: Estampades/Impàs 

 
Idioma: No text 
Preu: Gratuït (amb invitació) 
Durada: 50’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Teatre Municipal l’Ateneu 
Data i hora funció: Dijous 30 de març a les 21h 
 

Facebook: el.buit.3?fref=ts Twitter: elbuitespectacle #elbuitespectacle 
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Cia. Toti Toronell (Catalunya) 
 

 

Libèl·lula 
Pili, no ho trobes genial? Has vist com se t’omple la 
boca amb tantes eLes? Libèlul·la. En un petit teatre 
de fira, a l’home de la Pili li toca fer tots els papers 
de l’auca, i quasi sense voler desplega el seu 
univers particular i artesanal. L’ha creat amb les 
seves pròpies mans. Autòmats, titelles i humor es 

fusionen per donar-li sentit. Un homenatge a la 
figura d’Alexander Calder que, sense ell saber-ho, 
ha inspirat part d’aquest espectacle. 
 
Gènere: Multidisciplinar 

 

Direcció, actor, pallasso, acomodador, guixaire, il·luminació, escenografia, autòmats, 
tonteria, vestuari i disseny gràfic: Toti Toronell / Coreografia: Paula Toronell / Vestuari: no 
se sap / Taller: Norbe Fernández i Joan Bramon / Músiques: Albert Dondarza, Anna Roig, 
Marta Rius, Guida Sellarès, Joan Bramon, Xavi Blasco i Fardaxa / ADVERTÈNCIA: en aquest 
espectacle no surt la Pili 
 
Idioma: No text 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 50’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: La Cotonera 

 
Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
9:30h, 11h i 15:30h (escolars), dissabte 1 d’abril a 
les 11:30h i 16h i diumenge 2 d’abril a les 10:30h i 
12h 
 

Web: totitoronell.com Facebook: toti.toronell?ref=br_rs Twitter: entotitoronell Youtube: 

watch?v=Qxl_IeTqI9E 

 
Collectif Terron (França) 
 

 

Tierra Efímera  
Entre arquitectura efímera i coreografia pictòrica, la 
terra s’expressa a nivell plàstic. Amb una 
inquietant sensualitat, l’espectacle juga amb la 

fusió entre pintura i cinema, dibuix animat i 
coreografia, teatre d’ombres i creació gràfica. A 
través d’una tela, s’inventen i sorgeixen una 
multitud de seqüències gràfiques, de símbols 
pictòrics, de cal·ligrafies abstractes que tracen un 
efímer fresc de formes i siluetes. 
 

Gènere: Teatre d’objectes 
 

Creació i directors: Núria Alvarez Coll i Miguel Garcia Carabias / Intèrprets: Núria 
Alvarez/Marie Neichel, Guillermo Manzo i Miguel Garcia / Producció: Collectif Terron / Amb el 

suport de La Petite Roulotte, Amaco i Cap Berriat 
 
Idioma: No text 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 45’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Teatre de l’Aurora 

Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
15:30h (escolar) i 19h 
 

Web: colectivoterron.org Facebook: terroncolectivo 
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Vaivén Circo (Andalusia) 
 

 

Des-Hábitat  
Des-Hábitat és la trobada de quatre supervivents. 
Com fer habitable allò inhòspit, com trobar 
harmonia en l’hostil. Quatre personatges a la 
recerca d’un espai vital. Espectacle gestual, de 

coreografies circences, que ens parla des de 
l’acrobàcia i la dansa amb picades d’ullet al 
flamenc. En definitiva, una història contada des del 
moviment. 
 
Gènere: Circ 
 

Idea: Vaivén Circo / Directora: Rosa Díaz / Intèrprets: Miguel Moreno “Bolo”, Raquel Pretel, 
Chema Martín i Emilio López / Disseny gràfic: Lula Linares 

 
Idioma: No text 
Preu: Gratuït 
Durada: 55’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Plaça de Cal Font 
 
Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
20:30h i diumenge 2 d’abril a les 17h 
 
 

Web: vaivencirco.com Facebook: VaivenCirco Twitter: vaivencirco Youtube: vaivencirco 

 

Compañía Nacho Diago (País Valencià) 
 

 

Viatge a la lluna 
ESTRENA A CATALUNYA 

Benvolguts viatgers: Els informem que aquesta 
actuació amb destinació “La Lluna” tindrà parada 

en l'estació de la sorpresa. Passarem pels voltants 
del misteri, amb descans en la pedania del riure i 
molt a prop del barri de l’humor. Anirem d’aquí-allà 
amb el mateix bitllet i d’aquí cap enllà sense 
adonar-nos-en. Així que preparin les seves maletes 
i cordin-se els cinturons perquè estem a punt 

d’enlairar-nos. Res més… Desitgem que gaudeixin 
del viatge. Benvinguts a la màgia de Viatge a la 
lluna. 
 
Gènere: Màgia 
 

Autor, director i intèrpret: Nacho Diago 

 
Idioma: Català 

Preu: 5€/8€ 
Durada: 65’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Teatre Municipal l’Ateneu 

Data i hora funció: Divendres 31 de març a les 
22h 
 
 

Web: nachodiago.com Facebook: Nacho-Diago-898846343566061/?fref=ts Twitter: 

nachodiago 
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Toc de Fusta (Catalunya) 
 

 

Els amics d’en Crusó 
Els amics d’en Crusó ofereix una experiència lúdica 
per a totes les edats, un espai lliure on descobrir i 
experimentar amb els autòmats i mecanismes 
d’aquesta instal·lació interactiva. 

 
Gènere: Jocs 
 
Idea i construcció: Toc de Fusta 
 

Idioma: No text 

Preu: Gratuït 
Durada: 180’ 
Edat: Tots els públics 

 

Espai: Plaça Sant Miquel 

Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 
10:30h i 16:30h 
 

Web: tocdefusta.com Facebook: tocdefusta Twitter: tocdefusta Vimeo: tocdefusta 
Instragram: tocdefusta 

 

Circ Accidentats (Catalunya) 
 

 

Pam i Peu 
ESTRENA ABSOLUTA 

Pam i Peu, un espectacle de circ on dos 
personatges sapastres fan mans i mànigues per 
aconseguir el seu propòsit: descobrir quina mida té 
un pal –calculant-ho amb un peu o amb un pam– i 
guardar-lo en una caixa. Per fer-ho, els 

personatges recorren tant als trucs de màgia, als 

malabars i a les acrobàcies amb la perxa xinesa, 
com als jocs de manipulació amb la caixa, amb ells 
mateixos i amb una cinta mètrica. 
 
Gènere: Circ 
 

Idea original: Accidentats / Direcció: Eli Coll i David "Dela" / Re-direcció: Mario Militano / 

Intèrprets: David “Dela” i Eli Coll / Escenografia: Accidentats, Volaquivol, Jaume Valls i Martí 
Soler / Vestuari: Pau Andrés / Tècnic de so: Mario Militano / Disseny d’imatge: Delphine 
Hurter i Dela / Fotografia: Miquel Remach / Amb la col·laboració de: Cronopis i Circ Vermut 
 
Idioma: No text 
Preu: Gratuït 
Durada: 40’ 

Edat: Tots els públics 
 

Espai: Plaça de Cal Font 
 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril i diumenge 

2 d’abril a les 11:15h 
 

Web: circaccidentats.com Facebook: circaccidentats 
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La mecànica (Illes Balears) 
 

 

Los Rabinovich JÊTLÅK 
ESTRENA A CATALUNYA 
 
Els germans Rabinovich han arribat al poble. No 
coneixen la seva gent, no coneixen la seva llengua 

ni els seus costums. Però a la maleta porten 
música, rialles i somriures. I, a poc a poc, allò 
desconegut esdevé familiar... 
 
Gènere: Multidisciplinar 
 

Direcció escènica: Pau Bachero / Intèrprets: Miguel Àngel Bestard, Antonio Lara i Chema 
Bestard / Producció executiva: Gal·la Peire Camps 
 
Idioma: No text 
Preu: Gratuït 

Durada: 75’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Recorregut 1 (inici a la Plaça de Cal Font) 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril i diumenge 

2 d’abril a les 12h 
 

Web: losrabinovich.com Youtube: watch?v=b3eQygYCwpE 

 

Mumusic Circus (Catalunya) 
 

 

Amigoo 
Un fragment de les vides d’un home i una dona. Un 
circ entre dos. Trossos d’intimitat en una travessa 

gestual i musical vers el més sincer i profund d’un 
mateix. Junts confabulen un món irreal, ple de 
poesia i complicitat, en un fals intent d’esquerdar el 
mite de la solitud com a condició humana dins el 

món. Fent esclatar moments de deliri i bogeria 
entre balls i acrobàcies desenreden el seu propi circ 
interior. 
 
Gènere: Circ 
 

Creadors, directors, compositors i intèrprets: Marçal Calvet i Clara Poch / Fotògraf: Gerard 

Riera 
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 50’ 
Edat: Tots els públics 

 

Espai: Museu de la Pell (Pati) 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 12h i 
18h 
 

Web: mumusiccircus.com 
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Campi qui pugui (Catalunya) 
 

 

Manneken's Piss 
Ha arribat el moment d’inaugurar la nova font de la 
ciutat. Bronze, llum i aigua. I unes figures ben 
especials, aparentment immòbils. Benvinguts al dia 
màgic en què una font s’engega, mai se sap 

fins quan! Una inauguració plena de sorpreses. 
 
Gènere: Teatre 
 

Creació: CQP Produccions i Toti Toronell / Director: Toti Toronell / Intèrprets: Albert Garcia, 
Jordi Pedrós i Cristina Garcia / Música: David Pradas (La gata Roja) / Tècnic: Ricardo García / 
Escenografia i atrezzo: Joan Pena / Vestuari: Goretti Herrero Terré / Il·luminació: Jordi 
Mateu Almacellas / Producció: Cristina Garcia 
 

Idioma: No text 
Preu: Gratuït 
Durada: 25’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Plaça de l’Ajuntament 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 
12:15h, 19h i 21h 
 

Web: cqpproduccions.com Facebook: campiquipuguiproduccions Twitter: campiquipugui1 
#MannekensPiss Youtube: CampiquipuguiTeatre Vimeo: qpproduccions 

 

Claire Ducreux (Catalunya) 
 

 

Silencis  

Un arbre murmura: “Atura’t, perquè el viure és 
urgent, dóna’t el temps per veure-hi de nou, de 
redescobrir allò que de tant conèixer ja no 

coneixes. Pren el temps d’escoltar el silenci i els 
pensaments barrejar-se, de veure ballar allò 
immòbil, de sentir-te de nou infinitament viu”. Una 
explosió… una pluja de cendres… l’homenatge a la 
vida d’un arbre que tremola i d’un rodamón que 
balla. Silencis és una invitació a respirar junts al 
ritme lent i profund de la vida… i descobrir què 

succeeix... Un solo de dansa, teatre-visual i humor 
pel carrer. 
 
Gènere: Dansa 
 

Directora i intèrpret: Claire Ducreux / Tècnic: Ariadna Ligero Tilve 
 

Idioma: No text 
Preu: Gratuït 
Durada: 30’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Plaça Pius XII 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 
13:15h i 18h 
 

Web: claireducreux.com 

 

  

http://www.facebook.com/campiquipuguiproduccions
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Pep López & Afonix produccions (Catalunya) 
 

 

Pirates, bruixots i altres bitxos 
ESTRENA ABSOLUTA 
L’espectacle es basa en un concert multidisciplinar 
que inclou  llegendes i contes il·lustrats amb 
imatges de vídeo, dibuixos animats i l’ús de la 

tecnologia (marca de la casa). Les cançons són 
d’autor fruit del treball de 40 anys de trajectòria 
artística, s’adrecen al públic familiar i es troben 
enregistrades en els darrers 3 discos de la 
companyia. Pirates, xerraires, bruixots i secrets per 
donar i per vendre... 
 

Gènere: Multidisciplinar 
 

Veu, guitarra i baix: Pep López / Bateria: Pep Collell / Piano, teclats i cors: Àngel Martínez / 
Recursos tècnics i il·luminació: Sergi Miarons / Dibuixos animats i escenografia: Montse 
Baqués / Vestuari: Atélier Gemma Malé / Titelles: Eudald Ferré / Músics virtuals: Joan 
Crosas, Ricard Vallina (violí), Alba Codina (violí), Maria Juan (viola), Joan Antoni Pich 

(violoncel) i Edgar Vila (guitarra flamenca) 
 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 50’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Teatre Mercantil 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 
17:30h* i 19h 
*Gratuït amb el Carnet Super3 
 

Web: peplopez.com Facebook: peplopezisoparsdeduro Twitter: peplopez 
#piratesbruixotsibitxos Youtube: UCUDMUKHYv5b4inWSCc80g-A 
 

Tiritirantes Circo Teatro (Castella i Lleó) 

 

 

Ulterior Viaje – ESTRENA A CATALUNYA 
Una cercavila visual i colorista on tres viatgers i 

tres fantàstiques criatures de fins a cinc metres 
d’alçada inspiren i fascinen els espectadors. El 
professor Copèrnic ha dissenyat una màquina del 
temps i viatja amb al seu desastrós contramestre, 
la meravellosa dona-au i els tres dragosaures que 
resulten ser molt curiosos. Els sis passatgers 
sorprendran a tothom amb les seves gestes, 

caminant per sobre d’una gegant bola de llauna, 
fent acrobàcies aèries i, fins i tot, el gran 
dragosaure es deixarà cavalcar... si algun nen s’hi 
atreveix! 
 
Gènere: Multidisciplinar 
 

Intèrprets: Jacinto Alonso, Oscar Ortiz, Marta López, David Olalla, Angélica Gago i Enrique 
Mejía / Atrezzo i escenografia: Regue i Drpeke.com / Vestuari: Nestor Alonso / Maquillatge: 
Rebeca Rueda / Fotografia i publicitat: Luís Marino Cigüenza / Vídeo: ABH / Producció: 
Tiritirantes 
Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 

Durada: 50’ 
Edat: Tots els públics 

Espai: Recorregut 2 (inici a la Plaça de Cal Font) 
Data i hora funció: Dissabte 1 d’abril a les 

17:30h 
 

Web: tiritirantes.com Facebook: Tiritirantes/?ref=bookmarks Youtube: 
watch?v=41Mh39xU2R8 
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Diana Gadish (Catalunya) 
 

 

Handle with care 
Handle with care és un espectacle de carrer on es 
cerca una forma d’estar en què el cos, en comptes 
d’imposar-se en l’espai i als diferents sorolls que hi 
poden haver al carrer, hi està des de la fragilitat, 

movent-se entre la visibilitat i la invisibilitat. De 
forma lúdica i amb un llenguatge visual suggerent, 
la interacció entre l’actriu i el públic es va 
desenvolupant fins a compartir el protagonisme. 
 
Gènere: Multidisciplinar 
 

Creació i intèrpret: Diana Gadish / Director: Sergi Estebanell / Música: Ameno / 
Escenografia: Alberto Carreño / Vestuari: Jorge Dutor / Fotos: Cris Palomar / Co-producció: 
Fira Tàrrega i El Graner / Suports: Festival Escena Poblenou, OSIC (Department de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya), CRA'P i La Poderosa 
 
Idioma: No text 

Preu: Gratuït 
Durada: 35’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Plaça Pius XII 

Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 10h i 
17:30h 
 

Web: dianagadish.com Facebook: diana.bonas 

 

Sabanni (Catalunya) 

 

 

 

Amb P de Pallasso 

En Sabanni arriba disposat a veure un espectacle. 
Però... Està ben despistat! És ell qui ha d’actuar! 
Amb unes gotes de màgia, un polsim de bogeria, la 
companyia del Mestre Vallcorba i el seu inseparable 
colom Jordi, la farem grossa! Un espectacle fresc i 

divertit que posa cara a cara el públic i un pallasso. 
Números de màgia clàssics, però amb una mirada 
renovada. Sense més pretensions que les de fer 
passar una bona estona, ha recollit els seus millors 
números amb música en directe del pianista Joan 
Vallcorba i una acurada posada en escena. 
 

Gènere: Clown 
 

Idea, direcció i clown: Jordi Saban / Ull extern: Tortell Poltrona / Música: Joan Vallcorba 
(piano en directe) / Il·luminació: Xavier Valls / Vestuari: El taller de can Dallonses / 
Escenografia: Tony Murchland i Pro Escena / Producció: Cia. Sabanni 
 

Idioma: Català 
Preu: Gratuït 
Durada: 50’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Plaça de l’Ajuntament 
Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 
11:45h 
 

Web: sabanni.com Facebook: sabanni/?fref=ts Twitter: Sabanni_?lang=es Youtube: 
sabanni 
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Companyia de Comediants La Baldufa (Catalunya) 
 

 

Safari  
Pinyot i Carabassot marxen a la sabana per a 
investigar la misteriosa desaparició del lleó. Així 
comença Safari. Per què el cocodril s’entesta a 
ultratjar el lleó, que no sap rugir? Per què la resta 

d’animals també s’entossudeixen en fer-li la guitza? 
Què caldrà fer perquè el rei de la sabana 
s’envalenteixi? La Baldufa s’adreça de nou als més 
petits amb una faula que pretén apropar les 
situacions quotidianes. Un espectacle que porta a 
reflexionar sobre el “bullying”. 
 

Gènere: Titelles 
 

Autors: La Baldufa i Ramon Molins / Director: Ramon Molins / Intèrprets: Emiliano Pardo i 
Carles Pijuan / Música: Oscar Roig / Disseny de llums i tècnic: Miki Arbizu / Disseny 
escenogràfic i de vestuari: Carles Pijuan 
 

Idioma: Català 
Preu: 5€/8€ 
Durada: 50’ 
Edat: Tots els públics 
 

Espai: Teatre de l’Aurora 
Data i hora funció: Diumenge 2 d’abril a les 16h i 
18h 
 

Web: labaldufateatre.com Facebook: LaBaldufaTeatre Twitter: BaldufaTeatre #Safari 
#SafariBaldufa Youtube: UC3uCyBuemuobvD5GLCJOrrA 
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La Mostra JOVE 

Activitats 
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A més dels 10 espectacles* per a públic de 12 a 18 anys, La Mostre JOVE inclou 

altres activitats obertes a joves a partir de 12 anys i més enllà de la 

majoria d’edat. Totes són gratuïtes i a L’Escorxador. 

 

* 

Nus Teatre ‘#1000 likes’ 

Kimani ‘Cospress’ 

Les Impuxibles ‘Limbo’ 

Terratrèmol produccions ‘Victor Català, la senyoreta de l’Escala’ 

PuntMoc ‘Denàrius World’ - Estrena absoluta 

Ones ‘Ones’ - Estrena a Catalunya 

Cia. PakiPaya ‘Shake Shake Shake’ 

Jove Teatre Regina ‘Ningú et va dir que fos fàcil’ 

Marino e Marini ‘L’home més fascinant del món’ 

Get Bak ‘La llei de Lassus’ 

 

Paral·lelament a la programació, la fira organitza postfuncions i el III Concurs de 

Crítica Teatral Juvenil. A més a més, com a novetat d’enguany, s’articularan un 

conjunt d’activitats dinamitzades pels mateixos joves: improshow, tallers, DJ’s, un 

dinar popular, servei de bar, etc.   
 
III Concurs de Crítica Teatral Juvenil 

La Mostra d’Igualada i l’Associació per a la promoció de les arts escèniques 

Recomana convoquen el III Concurs de crítica teatral juvenil (secundària i 

batxillerat) –a més de l’infantil (primària)– per revaloritzar la mirada crítica dels 

espectadors i fomentar la pràctica d’aquest gènere. 

 

QDM amb els actors? 

Conversa amb la companyia just quan baixi de l’escenari. Es debatrà sobre 

l’espectacle, com l’han creat, torn obert de preguntes, etc. Postfunció conduït per 

crítics professionals de Recomana, associació per a la promoció de les arts 

escèniques. 

 

Dissabte 1 d’abril 

12h Ones (sala petita) 50’ 

13h Postfunció (sala petita o pati) 

  

Diumenge 2 d’abril 

12h Ningú et va dir que fos fàcil (sala gran) 75’ 

13:15h Postfunció (sala gran o pati) 
 

Activitats paral·leles  

Divendres 31 de març 

13h Vermut i postfunció amb Les Impuxibles  

16h Taller d’expressió corporal  

17 Ruta comentada per les obres d'Hernán González, artista plàstic  

21h Jam Session amb el combo Trio Groovy de l’Escola de Música  

21:45h Concert Nafent 

22:30h Concert Suu, guitarra i veu 

23:30h DJ Cerve 

 

 

http://wwww.recomana.cat/
http://wwww.recomana.cat/
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Dissabte 1 d’abril 

10h Showcase de companyies joves 

12h Trobada de grups joves 

13:30h Vermut musical 

14h Dinar popular* 

16h Taller de caracterització de cares 

16h Taller de teatre de l’oprimit (amb la col·laboració d’Atlas)** 

20:30h Actuació de Kousinz 

21:30h Sopar amb improshow 

23h Concert Xillona, versions 

24h DJ's Radikal PresPo i DJ Deep O’Nei 

 

*Venda de tiquets pel dinar popular (7€) al mateix espai 

**Per a joves de 15-18 anys. Inscripcions a bit.ly/TallerAtlas 

 

Diumenge 2 d’abril 

14h Vermut musical 

15:30h Exhibició de dansa 

16h Taller de dansa urbana amb Get Bak 

 

Durant els quatre dies, també hi haurà un servei de bar obert des de les 10h del 

matí per esmorzar, dinar i sopar.  
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La Llotja 

 

Espai de negoci exclusiu per a professionals de La Mostra d’Igualada: un punt de 

trobada, d’intercanvi d’informació i d’establiment de contactes entre els diversos 

agents del sector de les arts escèniques per a tots els públics.  

 

Lloc: Encavallades del Museu de la Pell 

 

Horari:  

Dijous 30 de març: de 8:30h a 20h 

Divendres 31 de març: de 8:30h a 19h 

Dissabte 1 i diumenge 2 d’abril: de 9:30h a 19h 

*Inauguració de La Llotja: Dijous 30 d’abril a les 19h 
 

Dijous 30 de març 

JORNADA DE PROFESSIONALS 

9:15h ‘#1000likes’ Nus Teatre (teatre i debat) a la sala gran de L’Escorxador  

10:30h-11h Benvinguda i cafè a l’Adoberia Bella 

11h-12:30h Eines per programar teatre jove a l’Adoberia Bella 

12:45h-14:15h Mercat de projectes d’espectacles a l’Auditori Museu de la Pell  

14h-16h dinar a La Llotja (*gratuït per als assistents a les Eines i el Mercat) 

15:30h-18h Tarda de teatre: 

15:30h i 18h ‘La Caja’ Compañía Nacho Diago (màgia) al Pati del Museu de la Pell 

15:30h ‘El Ràpid’ Companyia B (titelles) al Teatre de l’Aurora 

15:30h ‘Cospress’ Kimani (dansa) a la sala gran de L’Escorxador  

19h Inauguració de La Llotja 

21h Espectacle inaugural: ‘El Buit’ Cia. Estampades/Impàs (circ/dansa) al 

Teatre Municipal l’Ateneu 

 

XERRADA PROFESSIONAL: Eines per programar teatre jove 

Dijous 30 de març a les 11:00 

Adoberia Bella 

L’objectiu d’aquesta xerrada és conèixer diversos projectes, alguns nous i d’altres 

ja consolidats. Iniciatives amb punts de partida diversos però amb un mateix 

objectiu: que els joves tornin al teatre i el tinguin en compte com una proposta 

cultural més. 

 

8È MERCAT DE PROJECTES 

Dijous 30 de març a les 12:45 

Auditori del Museu Comarcal  

Presentació oral pública d’una selecció de vuit projectes d’espectacles 

familiars realitzada per La Mostra d’Igualada per tal de donar-los a conèixer a 

programadors i/o productors. L’objectiu és possibilitar la producció d’aquests 

projectes a través de diverses fórmules: des de la contractació prèvia de 

l’espectacle abans de ser estrenat, passant per la inversió econòmica en la 

producció, la cessió d’un espai escènic per assajar o altres modalitats de suport 

que puguin sorgir. 
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Divendres 31 de març 

10h-11:30h Taula rodona: De què els parlem? Com afrontar temàtiques poc 

tractades al teatre familiar a l’Auditori Museu de la Pell. 

Hi intervindran membres d’algunes companyies que presenten a la Mostra 

espectacles de temàtiques que van en aquesta línia: Cia. de Comediants La 

Baldufa, Baychimo Teatro, Markeliñe, L’Estenedor teatre, Kimani, Nus 

Teatre. Explicaran breument el procés creatiu i què els ha portat a tractar 

cadascun d’aquests temes. L’acte comptarà amb la presència de Laia Servera de 

l’InfoK, Jordi L.Vidal, creador i coreògraf català resident a Brussel·les i Anna 

Serra, actriu d’Aboon Teatre, Educadora social i formadora, especialitzada en 

tractar temes com l’assetjament en l’àmbit escolar i l’esplai. 

 

12h-13:30h Reunions ràpides a La Llotja 

 Philippe Coulange, director i programador del Théâtre des 

aspres (Thuir), i membre de la Ligue de l’enseignement, fédération des 

Pyrénées Orientales (França) 

 Dinulescu Radu, programador del Teatrul Dramatic Fani Tardini – 

Festival Gulliver (Romania) 

 Joan Manel Camps, ajudant de programació, juntament amb Marta 

Almirall, del Mercè Arts de Carrer (Barcelona). 

 Llorenç Corbella Sambola, programador dels Teatres Municipals de 

Lleida (Lleida) 

 Ramon Giné, gestor cultural, programador del Teatre Foment de 

Juneda (Lleida) 

 

 Antonio J. Navajas, programador del Teatro Cánovas (Andalusia) 

 

Dissabte 1 d’abril 

12h-13:30h Reunions ràpides a La Llotja 

 Jolita Balandytė, programadora de Menų spaustuvė (Lituània) 

 Giovanna Palmeri, directora artística del Centro Santa Chiara de 

Trento (Itàlia) 

 Pilar López, directora artística del Teatro Paraíso (Vitoria) 

 Karen Acioly, fundadora i directora del Festival Internacional FIL per a 

públic infantil i juvenil de Rio de Janeiro (Brasil) 

 Cindy Jänicke, membre del Junges Ensemble Stuttgart, Festival 

Schöne Aussicht / Bright View (Alemanya) 

 Hakan Silahsizoglu, director del Atta Festival d’Istanbul for children 

and Young people (Turquia) 

 Fernando Sánchez-Cabezudo, director artístic del Corral de comedias 

de Alcalá i del Teatro de la Abadía de Madrid (Comunitat de Madrid) 

 Toni Álvarez González, programadora del Centro de las Artes 

Escénicas y de la Música de Extremadura (Extremadura) 

 

I cada nit... 

Club dels Professionals al Kiosk del Rec. Espai nocturn de 

trobada amb descomptes exclusius presentant l’acreditació. 

  

Actuacions divendres –‘Denàrius World’ PuntMoc (clown)– i dissabte – ‘L’Home 

més fascinant del món’ Marino e Marini (teatre musical)– a les 24h  

*Per accedir als espectacles és imprescindible disposar d’entrada. Sol·licituds en 

acreditar-se. 

 

http://www.laligue66.org/
http://www.laligue66.org/
http://www.teatrul-gulliver.ro/
http://www.teatrul-gulliver.ro/
http://lameva.barcelona.cat/mac/
http://www.teatreescorxador.com/
http://www.teatreescorxador.com/
http://teatrefoment.cat/
http://teatrefoment.cat/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/teatros/teatro-canovas/
http://www.menuspaustuve.lt/lt/
http://www.centrosantachiara.it/IT/homepage/
http://www.centrosantachiara.it/IT/homepage/
http://www.teatroparaiso.com/
http://www.fil.art.br/
http://www.jes-stuttgart.de/
http://www.jes-stuttgart.de/
http://www.attafestival.com/
http://www.attafestival.com/
http://www.corraldealcala.com/
http://www.corraldealcala.com/
http://www.teatroabadia.com/es/home/index.php
http://cemart.gobex.es/
http://cemart.gobex.es/
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GRAELLES DE LA 

PROGRAMACIÓ 

La Mostra i La Mostra JOVE 



PROGRAMACIÓ. LA MOSTRA D'IGUALADA

HORA COMPANYIA ESPECTACLE GÈNERE ESPAI IDIOMA PREU MIN IT E! S3

dijous 30 de març de 2017

09:15 Nus Teatre #1000likes Teatre L'Escorxador (Sala Gran) Cat Escolar 105 3

10:30 BENVINGUDA I CAFÈ Adoberia Bella 30

11:00 EINES PER PROGRAMAR TEATRE JOVE Adoberia Bella 90

11:45 Nus Teatre #1000likes Teatre L'Escorxador (Sala Gran) Cat Escolar 105 3

12:45 8È MERCAT DE PROJECTES D'ESPECTACLES Museu de la Pell (Auditori) 90

15:30 Compañía Nacho Diago La Caja Màgia Museu de la Pell (Pati) Cast Gratuït* 60 4

15:30 Companyia B El Ràpid Titelles Aurora Cat Escolar 45 2

15:30 Kimani Cospress Dansa L'Escorxador (Sala Gran) No text Escolar 35 3

18:00 Compañía Nacho Diago La Caja Màgia Museu de la Pell (Pati) Cast Gratuït* 60 4

19:00 Companyia B El Ràpid Titelles Aurora Cat Pagament 45 2

19:00 Kimani Cospress Dansa L'Escorxador (Sala Gran) No text Pagament 35 3

19:00 INAUGURACIÓ LLOTJA Museu de la Pell (Encavallades)

ESPECTACLE INAUGURAL DE LA 28a LA MOSTRA D'IGUALADA

21:00 Cia.Estampades/Impàs Dansa El buit Circ/Dansa Ateneu No text Gratuït 50 4 E!

divendres 31 de març de 2017

09:30 December Quintet Notes de viatge Música Mercantil Cat Escolar 60 2

09:30 Baychimo Teatro El zorro que perdió la memoria Teatre d'objectes Aurora No text Escolar 50 2 E!

09:30 Babou Cham i Carlota Subirós La llavor del foc Narració Celler del Sindicat Cat Escolar 40 2

09:30 Cia. Toti Toronell Libèl·lula Multidisciplinar La Cotonera No text Escolar 50 4

10:00 TAULA RODONA: DE QUÈ ELS PARLEM? Museu de la Pell (Auditori) 90

10:30 Xiula Donem-li una volta al món Animació Pl. Ajuntament Cat Escolar 70 1

11:00 Babou Cham i Carlota Subirós La llavor del foc Narració Celler del Sindicat Cat Escolar 40 2

11:00 Markeliñe Euria (Pluja) Multidisciplinar Ateneu No text Escolar 55 2 E!

11:00 December Quintet Notes de viatge Música Mercantil Cat Escolar 60 2

11:00 Baychimo Teatro El zorro que perdió la memoria Teatre d'objectes Aurora No text Escolar 50 2

11:00 LaSaL Teatro Sin palabras (se las llevó el aire...) Dansa/Teatre E. Cívic Centre No text Escolar 30 1 E!

11:00 Cia. Toti Toronell Libèl·lula Multidisciplinar La Cotonera No text Escolar 50 4

11:30 Compañía Nacho Diago La Caja Màgia Museu de la Pell (Pati) Cast Escolar* 60 4

11:45 Les Impuxibles Limbo Teatre musical/DansaL'Escorxador (Sala Gran) Cat Escolar 70 3

12:00 REUNIONS RÀPIDES (SPEED MEETINGS) Adoberia Bella 90

15:30 Markeliñe Euria (Pluja) Multidisciplinar Ateneu No text Escolar 55 2 E!

15:30 Pot de Teatre Els Músics de Bremen in concert Teatre musical Mercantil Cat Escolar 60 2

15:30 Collectif Terron Tierra Efímera Teatre d'objectes Aurora No text Escolar 45 4 E!

15:30 LaSaL Teatro Sin palabras (se las llevó el aire...) Dansa/Teatre E. Cívic Centre No text Escolar 30 1 E!

15:30 Babou Cham i Carlota Subirós La llavor del foc Narració Celler del Sindicat Cat Escolar 40 2

15:30 Cia. Toti Toronell Libèl·lula Multidisciplinar La Cotonera No text Escolar 50 4

16:00 Terratrèmol produccions Víctor Català, la senyoreta de l'EscalaMultidisciplinar L'Escorxador (Sala Gran) Cat Escolar 55 3

19:00 Terratrèmol produccions Víctor Català, la senyoreta de l'EscalaMultidisciplinar L'Escorxador (Sala Gran) Cat Pagament 55 3

19:00 Pot de Teatre Els Músics de Bremen in concert Teatre musical Mercantil Cat Pagament 60 2

19:00 Collectif Terron Tierra Efímera Teatre d'objectes Aurora No text Pagament 45 4 E!

20:30 Vaivén Circo Des-Hábitat Circ Pl. Cal Font No text Gratuït 55 4

20:30 La Industrial Teatrera Nàufrags Clown Museu de la Pell (Pati) No text Pagament 60 2

22:00 Compañía Nacho Diago Viatge a la lluna Màgia Ateneu Cat Pagament 65 4 E!

00:00 PuntMoc Denàrius World Clown Kiosk del Rec No text Pagament** 60 3 E!

dissabte 1 d'abril de 2017

10:00 Babou Cham i Carlota Subirós La llavor del foc Narració Celler del Sindicat Cat Pagament** 40 2
10:15 The Three Keatons Pell de llarinté, cua de tiré Teatre musical Mercantil Cat Pagament 55 1

10:15 Teatre Mòbil Cösmix Clown Aurora Cat Pagament 60 2

10:15 Aboon Teatre Esfèric Teatre d'objectes E. Cívic Centre No text Pagament 45 1

10:30 Toc de Fusta Els amics d'en Crusó Jocs Plaça Sant Miquel No text Gratuït 180 4

11:00 L'Estenedor Teatre El col·leccionista de pors Teatre Cotxeres dels Moixiganguers Cat Pagament 60 2 E!

11:15 Circ Accidentats Pam i Peu Circ Pl. Cal Font No text Gratuït 40 4 E!

11:30 Cia. Toti Toronell Libèl·lula Multidisciplinar La Cotonera No text Pagament** 50 4

11:45 The Three Keatons Pell de llarinté, cua de tiré Teatre musical Mercantil Cat Pagament 55 1

11:45 Aboon Teatre Esfèric Teatre d'objectes E. Cívic Centre No text Pagament 45 1

12:00 REUNIONS RÀPIDES (SPEED MEETINGS) Adoberia Bella 90

12:00 La Mecànica Los Rabinovich JÊTLÅK Multidisciplinar Recorregut 1 No text Gratuït 75 4 E!

12:00 Ones Ones Teatre L'Escorxador (Sala Petita) Cat Pagament 50 3 E!

12:00 Mumusic Circus Amigoo Circ Museu de la Pell (Pati) Cat Pagament 50 4

12:00 Teatre Mòbil Cösmix Clown Aurora Cat Pagament 60 2

12:15 Campi qui pugui Manneken's Piss Teatre Pl. Ajuntament No text Gratuït 25 4

13:00 Babou Cham i Carlota Subirós La llavor del foc Narració Celler del Sindicat Cat Pagament** 40 2

13:00 Teatre Obligatori Renard o El Llibre de les bèsties Teatre musical Ateneu Cat Pagament 75 2

13:00 L'Estenedor Teatre El col·leccionista de pors Teatre Cotxeres dels Moixiganguers Cat Pagament 60 2 E!

13:15 Claire Ducreux Silencis Dansa Pl. Pius XII No text Gratuït 30 4

16:00 Cia. Toti Toronell Libèl·lula Multidisciplinar La Cotonera No text Pagament** 50 4

16:30 Cia. PakiPaya Shake Shake Shake Circ Pl. Cal Font Ang Gratuït 50 3

16:30 Toc de Fusta Els amics d'en Crusó Jocs Plaça Sant Miquel No text Gratuït 180 4

17:00 Teatre Nu Maure el dinosaure Titelles E. Cívic Centre Cat Pagament 50 1

17:30 Babou Cham i Carlota Subirós La llavor del foc Narració Celler del Sindicat Cat Pagament** 40 2

17:30 Pep López & Afonix produccions Pirates, bruixots i altres bitxos Multidisciplinar Mercantil Cat Pagament 50 4 E!

17:30 La Bleda SuperBleda Clown Aurora Cat Pagament 50 1

17:30 Cia. Jordi del Rio Menuda comèdia! Teatre Cotxeres dels Moixiganguers Cat Pagament 60 2

17:30 Tiritirantes Circo Teatro Ulterior Viaje Multidisciplinar Recorregut 2 No text Gratuït 50 4 E!

18:00 Jove Teatre Regina Ningú et va dir que fos fàcil Teatre musical L'Escorxador (Sala Gran) Cat Pagament 75 3

18:00 Claire Ducreux Silencis Dansa Pl. Pius XII No text Gratuït 30 4

18:00 Mumusic Circus Amigoo Circ Museu de la Pell (Pati) Cat Pagament 50 4

19:00 Pep López & Afonix produccions Pirates, bruixots i altres bitxos Multidisciplinar Mercantil Cat Pagament 50 4 E!

19:00 La Bleda SuperBleda Clown Aurora Cat Pagament 50 1

19:00 Teatre Nu Maure el dinosaure Titelles E. Cívic Centre Cat Pagament 50 1

19:00 Cia. Jordi del Rio Menuda comèdia! Teatre Cotxeres dels Moixiganguers Cat Pagament 60 2

19:00 Campi qui pugui Manneken's Piss Teatre Pl. Ajuntament No text Gratuït 25 4

19:30 Ones Ones Teatre L'Escorxador (Sala Petita) Cat Pagament 50 3 E!

20:45 Cia. PakiPaya Shake Shake Shake Circ Pl. Cal Font Ang Gratuït 50 3

21:00 Campi qui pugui Manneken's Piss Teatre Pl. Ajuntament No text Gratuït 25 4

22:00 Teatro Gorakada Moby Dick Teatre Ateneu Cast Pagament 50 2

00:00 Marino e Marini L'Home més fascinant del món Teatre musical Kiosk del Rec Cat Pagament** 60 3 E!

diumenge 2 d'abril de 2017

10:00 Diana Gadish Handle with care Multidisciplinar Pl. Pius XII No text Gratuït 35 4

10:15 De_paper Dins la panxa del llop Multidisciplinar E. Cívic Centre Cat Pagament 45 1

10:15 Teatre de Fuga Contes 1.0 Teatre Aurora Cat Pagament 60 2 E!

10:30 Cia. Toti Toronell Libèl·lula Multidisciplinar La Cotonera No text Pagament** 50 4

11:00 Centre de Titelles de Lleida El petit piano Titelles Mercantil Cat Pagament 55 1

11:00 Atikus Teatro Maravilla en el país de la miserias Teatre Cotxeres dels Moixiganguers Cast Pagament 60 2

11:15 Circ Accidentats Pam i Peu Circ Pl. Cal Font No text Gratuït 40 4 E!

11:45 De_paper Dins la panxa del llop Multidisciplinar E. Cívic Centre Cat Pagament 45 1

11:45 Sabanni Amb P de Pallasso Clown Pl. Ajuntament Cat Gratuït 50 4

12:00 La Mecànica Los Rabinovich JÊTLÅK Multidisciplinar Recorregut 1 No text Gratuït 75 4 E!

12:00 Cia. Toti Toronell Libèl·lula Multidisciplinar La Cotonera No text Pagament** 50 4

12:00 Jove Teatre Regina Ningú et va dir que fos fàcil Teatre musical L'Escorxador (Sala Gran) Cat Pagament 75 3

12:15 Teatre de Fuga Contes 1.0 Teatre Aurora Cat Pagament 60 2 E!

12:30 Centre de Titelles de Lleida El petit piano Titelles Mercantil Cat Pagament 55 1

13:00 Teatre LaBú Bianco Multidisciplinar Ateneu No text Pagament 50 2 E!

13:00 Atikus Teatro Maravilla en el país de la miserias Teatre Cotxeres dels Moixiganguers Cast Pagament 60 2

16:00 Companyia de Comediants La BaldufaSafari Titelles Aurora Cat Pagament 50 4

16:00 El Replà Produccions Ai rateta, rateta Teatre musical Mercantil Cat Pagament 55 1

17:00 Vaivén Circo Des-Hábitat Circ Pl. Cal Font No text Gratuït 55 4

17:30 Diana Gadish Handle with care Multidisciplinar Pl. Pius XII No text Gratuït 35 4

18:00 Marcel Gros Universari Clown Ateneu Cat Pagament 55 1

18:00 El Replà Produccions Ai rateta, rateta Teatre musical Mercantil Cat Pagament 55 1

18:00 Companyia de Comediants La BaldufaSafari Titelles Aurora Cat Pagament 50 4

ESPECTACLES DE CLOENDA DE LA 28a LA MOSTRA D'IGUALADA

19:00 Xiula Donem-li una volta al món INFANTILAnimació Pl. Ajuntament Cat Gratuït 70 1

19:00 Get Bak La llei de Lassus JUVENIL Dansa L'Escorxador (Pati) Cat Gratuït 60 3

Les activitats de la franja gris són les Activitats Professionals.

* L'espectacle 'La Caja' té una durada de 5 min i un aforament de 5 persones. Es representa consecutivament durant 60 minuts.

** Les entrades d'aquests espectacles s'hauran d'adquirir al mateix espai d'actuació, una hora abans de començar cada sessió.

L'espectacle inaugural 'El buit' és gratuït però amb aforament limitat. És imprescindible disposar d'entrada, que es podrà recollir a les taquilles.

E! Estrena / E! Estrena a Catalunya / IT1: Per als més petits (3-6) / IT2: Per als no tan petits (6-12) / IT3: La Mostra JOVE (12-18) / IT4: Per a tothom (tp) 

     Espectacles amb entrada gratuïta per als socis del Club Super3, presentant el carnet a taquilla.
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ACTIVITATS PARAL·LELES 
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El Menú de La Mostra d’Igualada 

Divendres 10 de març 

21h. Auditori del Museu de la Pell 

El director artístic de La Mostra, Pep Farrés, presentarà la programació de la fira 

de teatre i respondrà les preguntes del públic per orientar en la selecció 

d’espectacles. 

 

Taula rodona La Mostra d’Igualada: De què els parlem?  

Divendres 31 de març 

10h. Auditori del Museu de la Pell 

Debat amb públic i professionals, tant artistes com programadors, sobre com 

afrontar temàtiques poc tractades al teatre familiar.  

 

Votació del millor espectacle de La Mostra  

Del 30 de març al 2 d’abril 

La Fundació Catalunya – La Pedrera, col·laboradora de La Mostra, convida a 

escollir per votació popular el millor espectacle de la fira. A la sortida dels espais 

d’actuació tancats, així com al Punt d’Informació (a la plaça de Cal Font), els 

espectadors trobaran butlletes per emetre el seu vot. Es podrà votar al mateix 

Punt d’Informació i a la Sala Municipal d’Exposicions. La companyia amb més vots 

rebrà un premi dotat amb 1.200 euros.  

 

III Concurs de Crítica Teatral Infantil i Juvenil 

Del 30 de març al 17 d’abril 

La Mostra d’Igualada i l’Associació per a la promoció de les arts escèniques 

Recomana convoquen el III Concurs de crítica teatral infantil (primària) i juvenil 

(secundària i batxillerat) per revaloritzar la mirada crítica dels espectadors i 

fomentar la pràctica d’aquest gènere. Hi haurà tres premis per cada categoria: un 

primer premi dotat en 100 euros gentilesa d’Abacus Cooperativa, un segon de 50 

euros de Llibreria Cal Rabell i un tercer de 25 euros de Llegim…? Llibreria. 

 

Espai Aniversari de La Mostra d’Igualada 

Del 30 de març al 2 d’abril 

De 10h a 19h. Sala d’exposicions temporals del Museu de la Pell 

Un recorregut per diverses companyies o entitats relacionades amb el món del 

teatre infantil i juvenil que celebren anys (de 5 a 50) durant el 2017. 

 

Exposició MICADEPOC (art/joc - joc/art) de Marcel Gros 

Del 24 de març al 12 d’abril 

Sala Municipal d’Exposicions  

Una exposició dels divertiments gràfics del pallasso Marcel Gros que capta, 

barreja, capgira i transforma imatges de la realitat i convida a ser-ne 

protagonista.  

 

Concurs d’aparadors Comerç de La Mostra d’Igualada  

Del 24 de març al 2 d’abril  

Les botigues d’Igualada decoraran els aparadors amb motius relacionats amb la 

imatge d’enguany. La iniciativa s’emmarca en el 5è Concurs d’aparadors Comerç 

de La Mostra d’Igualada convocat per l’Ajuntament per tal de dinamitzar l’activitat 

comercial de la ciutat. El primer premi està dotat en 500 euros, el segon en 300 

euros i el tercer consistirà en la gravació i emissió d’una falca publicitària a Ràdio 

Igualada. 
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Joc del Comerç de La Mostra d’Igualada 

Del 24 de març al 2 d’abril  

Joc per trobar els personatges amagats del Concurs d’aparadors del Comerç de La 

Mostra. Caldrà descobrir-ne 15 i relacionar-los a la butlleta del Diari de La Mostra, 

que es podrà dipositar al Punt d’informació (situat a la plaça Cal Font) i al Punt de 

Difusió Cultural i Turística (c/ Garcia Fossas, 2). Se sortejarà una tauleta digital. 

 

V Mercat d’artesania 

Dissabte 1 i diumenge 2 d’abril 

De 10h a 21h. Plaça de Cal Font 

Mercat d’Artesania amb la mainada com a eix comú. Comptarà amb una gran 

varietat de productes fets a mà, així com amb demostracions de diversos artistes 

i artesans i tallers gratuïts per als petits. 

 

I Premi Xarxa Alcover de Teatre de La Mostra 

Enguany, La Mostra d’Igualada i la Xarxa Alcover de Teatres s’uneixen per oferir 

el I Premi Xarxa Alcover de La Mostra. un jurat professional (format per 

quatre programadors experts en les arts escèniques, i un representant de la 

Xarxa Alcover) atorgarà el premi, que consistirà en una gira de l’espectacle 

per tot el territori de parla catalana. La gira estarà gestionada i coordinada 

per Xarxa Alcover. El veredicte es donarà a conèixer la setmana després de La 

Mostra. Es comunicarà directament a la companyia guanyadora, i es farà públic a 

través de la premsa i les xarxes socials. 

 

Construeix el teu collaret d’ulls! 

Com la “monstra” que protagonitza el cartell d’enguany, hem preparat 

uns collarets d’ulls per als més petits. Els nens i nenes podran pintar els ulls 

que vulguin, retallar-los i lligar-los amb un cordill. Es podran recollir al Punt 

d’Informació de La Mostra (a la plaça de Cal Font, durant els dies de la 

fira). Animem tots els infants a fer-se una foto amb el collaret d’ulls, penjar-la 

a les xarxes socials amb l’etiqueta #mostraigualada.  

 

Quadern de Teatre 

A partir d’aquest any, tots els alumnes de 1r de primària de les escoles d’Igualada 

rebran un Quadern de Teatre. Es tracta d’una llibreta que els acompanyarà en 

la seva experiència com a espectadors i els permetrà conservar un record de 

cadascun dels espectacles que vegin. Hi poden fer un dibuix, escriure-hi unes 

paraules, enganxar-hi l’entrada o allò que vulguin. La iniciativa, fruit de la 

col·laboració amb Abacus Cooperativa, s’emmarca en el conjunt d’accions que La 

Mostra fa a les escoles. 

 

Taller Save the Children: “El meu arbre, les teves arrels”  

Diumenge 2 d’abril 

D’11h a 13:30h a la Plaça Cal Font 

Viu en primera persona el fenomen migratori. L’ONG Save the Children et 

proposa dibuixar un arbre familiar que il·lustri les teves arrels i la riquesa 

d’unes branques que s’estenen a indrets llunyans. El teu arbre se sumarà a un 

frondós bosc amb ja més de 14.500 arbres plantats que acullen i conviden 

a arrelar a les persones que han hagut de fugir de casa seva per viure amb 

dignitat i seguretat a un altre lloc. 
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LA MOSTRA SOLIDÀRIA 

Save the Children 
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Enguany La Mostra d’Igualada inicia una campanya de suport a l’ONG Save the 

Children. L’aportació econòmica es podrà tramitar en línia al mateix moment 

d’adquirir les entrades o bé a la taquilla que s’instal·larà al Punt d’Informació, al 

centre de la plaça de Cal Font. La voluntat de La Mostra Solidària és establir, cada 

any, aliances amb organitzacions que treballen pels drets dels infants. 

 

Save the Children 

Save the Children treballa amb infància refugiada des del 1919, fa gairebé un 

segle. Precisament, la fundadora, l’anglesa Englantyne Jebb, va començar el 

projecte de Save the Children recollint ajuda per nens refugiats de la Primera 

Guerra Mundial a Europa.  

  

En el cas de la crisi de refugiats actual, treballen des de l’inici del conflicte a Síria: 

donant suport a clíniques pediàtriques o proporcionant ajut escolar perquè els nens 

continuïn els seus estudis, etc. L’organització duu a terme una multitud de 

projectes a països d’origen i destí, atenent centenars de milers de nens i nenes i 

les seves famílies. 

 

L’ONG els acompanya des 

dels seus països d’origen fins 

que arriben a Europa, 

incloent-ne la travessia. Als 

països dels que fugen -com 

Síria, on la brutalitat de la 

guerra ha destrossat la vida 

de milions de persones, 

Nigèria, Somàlia, Sudan, Líbia 

i l'Iraq els proporcionen 

suport emocional, sanitari, 

alimentari i educatiu. 

Treballen en els països en 

ruta -Turquia, Egipte, 

Hongria, Itàlia, Grècia i 

Sèrbia- garantint que els nens estiguin protegits sempre que sigui possible. Ho fan 

també durant la seva travessia pel Mediterrani amb el vaixell de recerca i rescat, el 

Vós Hestia, que en els dos primers mesos de treball ha rescatat 2.700 persones, 

incloent 400 nens (el 80% dels quals viatjaven sols). També són presents en els 

països de destinació com Itàlia, Noruega, Suècia, Finlàndia, Alemanya o Espanya 

per assegurar que els nens tinguin accés a cures i suport. 
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ELS MERCATS ESTRATÈGICS DE LES 

ARTS ESCÈNIQUES I DE LA MÚSICA 

A CATALUNYA 
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Els mercats estratègics de les arts escèniques i de la música a Catalunya 

 

El Departament de Cultura ha dut a terme durant els darrers tres anys una intensa 

tasca d’harmonització i coordinació dels principals mercats de les arts 

escèniques i de la música a Catalunya, conscient del seu paper estratègic 

com a espais de trobada i d’intercanvi, com a plataformes idònies per 

presentar noves propostes i fomentar els contactes professionals. Aquests 

mercats són fonamentals per a la dinamització de les diferents disciplines 

artístiques, ja que afavoreixen la contractació i impulsen la creació de 

públics. 

 

A La Mostra d’Igualada (30 de març al 2 d’abril), Trapezi de Reus (11-14 maig), 

FiraTàrrega (7-10 setembre), Mercat de Música Viva de Vic (13-17 setembre) i Fira 

Mediterrània de Manresa (5-8 octubre) es va afegir l’any 2015 el Sismògraf d’Olot 

(20-23 abril) per completar el mapa dels mercats estratègics de les arts escèniques 

i de la música a Catalunya. 

 

Tots aquests mercats compleixen amb escreix la seva funció d’eines d’articulació 

dels seus respectius sectors: la música (MMVV), les arts escèniques i especialment 

les de carrer (FiraTàrrega), el circ (Trapezi), el teatre infantil i juvenil (La Mostra), 

la cultura popular i les músiques del món (Fira Mediterrània) i la dansa (Sismògraf). 

Durant la seva celebració, Vic, Tàrrega, Reus, Igualada, Manresa i Olot esdevenen 

veritables capitals culturals, atraient un nombrós públic que beneficia de forma 

directa l’economia local. Per la seva banda, els creadors, les empreses que els 

representen, els programadors i tots els professionals del sector de les arts 

escèniques i de la música troben el marc propici per desenvolupar les seves 

activitats. 

 

El decidit suport del Departament de Cultura a aquests sis mercats 

estratègics va de la mà de la col·laboració amb els Ajuntaments de les sis 

ciutats implicades,  així  com  de  la  complicitat  amb  els  sectors       

professionals respectius. Aquesta col·laboració és indispensable per optimitzar 

al màxim   els recursos disponibles i augmentar l’efectivitat dels mercats. 
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ALIANCES AMB EL SECTOR 
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Intercanvi de famílies amb la Fiet (Mallorca) 

Les dues grans fires catalanes de teatre infantil i juvenil (La Mostra d’Igualada a 

Catalunya i la Fiet a les Illes Balears) volem aproximar-nos i, per això, a més de 

compartir els professionals del sector, intercanviem el públic. A través d’un sorteig 

–que en el cas d’Igualada es realitza entre les famílies que voluntàriament allotgen 

artistes de La Mostra a casa seva–, regalem un viatge i una estada per a 4 

persones a la fira respectiva. La propera Fiet tindrà lloc a Vilafranca de Bonany 

(Mallorca) el mes d’octubre. 

 

Festivals amics 

La Mostra d’Igualada ha teixit relacions amb els festivals Au Bonheur des Mômes 

(Le Grand-Bornand, França) i Segni d’Infanza (Mantova, Itàlia) amb l’objectiu comú 

de compartir experiències i coneixement per impulsar accions conjuntes que 

fomentin les arts escèniques per a infants i joves. 

 

Xarxes professionals 

Des del 2016, La Mostra forma part de la Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques 

de l’Estat espanyol (COFAE) que aglutina les fires teatrals més rellevants del 

territori, així com també de l’Associació de Teatre per a la Infància i la Joventut 

(ASSITEJ-España) d’abast internacional. 

 

També manté un conveni de col·laboració amb les següents associacions 

professionals del sector: Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics 

(TTP), Associació de Professionals del Teatre Infantil i Familiar (KACU MENSI), 

Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Associació 

Professional de Dansa de Catalunya (APDC), Associació de Companyies 

Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC), Associació de Companyies de Teatre 

Professional de Catalunya (CIATRE), Associació de Professionals del Circ de 

Catalunya (APCC). 
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INFORMACIÓ PRÀCTICA 
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Venda d’entrades en línia 

https://www.4tickets.es/lamostraigualada/public/janto/  

 

Punts de venda d’entrades 

Taquilles del Teatre Municipal l’Ateneu 

El 25 i 26 de març al Passatge d’En Vives 

 Dissabte 25 de març: d’11h a 13h i de 18h a 20h 

 Diumenge 26 de març: de 18h a 20h 

 

Taquilles de La Mostra d’Igualada 

Del 30 de març al 2 d’abril a la Plaça de Cal Font 

 Dijous 30 de març: de 17:30h a 21h 

 Divendres 31 de març: de 17:30h a 22h 

 Dissabte 1 d’abril: de 9:30h a 14h i de 16h a 22h 

 Diumenge 2 d’abril: de 9:30h a 13h i de 15h a 18h 

 

Al mateix espai d’actuació: L’entrada dels espectacles ‘Denàrius World’ de 

PuntMoc i ‘L’Home més fascinant del món’ de Marino e Marini (al Kiosk del 

Rec), ‘Libèl·lula’ de Cia. Toti Toronell (a La Cotonera) i ‘La llavor del foc’ de Babou 

Cham i Carlota Subirós (al Celler del Sindicat) només es podrà adquirir al 

mateix espai d’actuació des d’una hora abans de l’inici de la funció. 

 

 

Preus i descomptes 

El preu de l’entrada és de 8 €, però podeu accedir a algun dels 

següents descomptes amb preu reduït de 5 euros: 

 

Preu reduït 5 € 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 5 € 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 

 

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 ‘El buit’ de la cia. Estampades/Impàs Dansa és 

gratuït, però amb aforament limitat. És imprescindible disposar 

d’entrada, que es pot recollir a les taquilles. Atenció! Només es repartirà 

un màxim de 4 invitacions per persona. 

 

*Els descomptes només seran vàlids per una compra per carnet i no són 

acumulables 

 

*Tots els infants a partir de tres anys hauran de pagar entrada 

https://www.4tickets.es/lamostraigualada/public/janto/
https://goo.gl/maps/AjJ7ynguse42
https://goo.gl/maps/2KrYihh7WUq
http://lamostraigualada.cat/evt/denarius-world/
http://lamostraigualada.cat/evt/lhome-mes-fascinant-del-mon/
http://lamostraigualada.cat/evt/libellula/
http://lamostraigualada.cat/evt/la-llavor-del-foc/
http://lamostraigualada.cat/evt/el-buit/
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Punt d’informació: Plaça de Cal Font. Dissabte 1 i diumenge 2 d’abril durant tot 

el dia. 

 

Polseres identificatives  

 

Gràcies a l’empresa de productes personalitzats www.stikets.com, enguany posem 

a disposició del públic unes polseres identificatives pels 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, situat a la 

Plaça de Cal Font. 

 

 
 

 

 

  

http://www.stikets.com/
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ORGANITZACIÓ 
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Institucions 

Organitza: Ajuntament d’Igualada i Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya 

Amb la col·laboració de: Diputació de Barcelona, Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de España (INAEM) i Fundació Catalunya – 

La Pedrera 

Amb la participació de: Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de 

Catalunya, Agrupació d’Entitats Rialles a Catalunya, Associació 

Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP) i Associació de 

Professionals del Teatre Infantil i Familiar Kacu Mensi 

 

Equip tècnic 

Director artístic: Pep Farrés 

Directora executiva i relacions internacionals: Sílvia Lorente 

Producció i professionals: Arnau Vinós  

Comunicació, premsa, públics i protocol: Núria Cañamares  

Secretaria i suport professionals: Mirta Muntané 

Infraestructura i coordinació tècnica: Rafel Roca  

Estudiant en pràctiques: Jaume Nieto 

Coordinació serveis municipals: Francesc Rossell 

Coordinació voluntaris: Grup Xarxa Igualada 

 

Servei de premsa 

Núria Olivé · Marc Gall 

Comèdia Comunicació & Mèdia S.L 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

[00 34] 691 836 408 (Núria) 

nolive@comedianet.com  
www.comedia.cat  | @fescomedia 

 

TOT EL MATERIAL PER A MITJANS DE COMUNICACIÓ (FITXES I FOTOS DE 

LA PROGRAMACIÓ, ALTRES FOTOS, NOTES DE PREMSA, ETC.) DISPONIBLE 

A LA SALA DE PREMSA DE LA MOSTRA I L’AGÈNCIA COMÈDIA: 

lamostraigualada.cat/premsa  

comedia.cat/ca/comediateca/lamostraigualada 

 

 

www.lamostraigualada.cat  

facebook.com/lamostraigualada  

twitter: @mostraigualada  

youtube: lamostraigualada  

instagram: lamostraigualada 

 

#mostraigualada #mostraJOVE #mostraPRO  

#mostraVOL #totsfemLaMostra #mostraparadors   

 

 

Oficina de premsa durant La Mostra 

Oficina de La Mostra d’Igualada (al Museu de la Pell)  

Carrer del Dr. Joan Mercader, s/n  

08700 Igualada (Barcelona)  

De 10h a 19:30h 

 

mailto:nolive@comedianet.com
http://www.comedia.cat/
http://www.lamostraigualada.cat/



