
El que va comen-
çar com una repre-
sentació teatral per
recaptar fons per a
la Residència Rosa
Segura s’ha acabat
convertint, amb el
pas dels anys, en
una cita teatral de
les més tradicionals
dels escenaris ole-
sans. Les represen-
tacions de teatre
solidari que, cada
any, recapten fons
per a l’Associació
pro Disminuïts
Santa Oliva arriben
enguany als deu
anys de vida amb la
posada en escena
que els seus res-
ponsables faran els
dies 18, 24 i 25 de
maig a la UEC.

Josep Font, director de l’obra,
recorda com tot plegat «va co-
mençar per donar un cop de mà al
muntatge de la residència Rosa Se-
gura. Necessitaven diners i vam dir
d’ajudar. I la cosa que havia de ser
per un any ho ha estat per deu». La
primera representació, explica, va
ser possible gràcies a l’esforç des-
interessat d’una trentena de per-
sones, i al llarg d’aquesta dècada
han passat per aquestes represen-
tacions solidàries, en els seus dife-
rents vessants, un total de 142 per-
sones. Enguany, diu Font, són 34
actors i actius, a més de tota la
gent de tramoia i dels tècnics.

L’obra del 10è aniversari serà
especial, ja que els responsables
han volgut situar-se «més a prop
del públic». Així, els actors i actri-
us s’estaran en una plataforma al
mig de les taules on seurà el pú-

blic per donar vida al «Mikado».
Aquesta situació, explica Font,
«facilitarà fer un brindis en memò-
ria d’aquests deu anys» amb el pú-
blic assistent, i també una «bona
festa al final i a la mitja part». 

L’obra escollida enguany s’està
assajant des de principi d’any, i és
complexa quant a maquillatge i
vestuari. El denominador comú
que algutina tots els que fan pos-
sible l’obra, que no són professio-
nals del teatre, és la il·lusió que
posen a dur a bon port la funció.

Per commemorar l’aniversari, es
farà un fullet recordatori d’a-
quests deu anys i també un punt
de llibre commemoratiu, per als
amants del col·leccionisme.

Les entrades es posaran a la
venda anticipadament al Mercat
Municipal al preu de 10 euros.
Fins als 12 anys l’entrada serà gra-
tuïta.

O.C./Olesa

El festival Mostra’t comença
avui dijous a Manresa amb dues
activitats que seran el preludi a
un llarg cap de setmana que es
planteja com una reflexió sobre
el cinema que es genera en els
marges de la indústria. Des de
l’organització del certamen s’ha
elaborat un programa d’actes
obert al públic i d’accés gratuït
que combina les projeccions de
pel·lícules amb els debats amb
professionals del sector.

Mostra’t s’encetarà a les 9 del
matí amb una jornada adreçada
als educadors. Amb el títol «Cap
a una mirada crítica des de la
pràctica educativa: arts visuals,
educació i noves tecnologies»,
tindrà lloc al Centre Cívic Selves
i Carner una trobada que vol
parlar de l’educació en la comu-
nicació. La convocatòria s’adre-
ça no només mestres d’escola si-

nó a totes les persones que te-
nen un interès en el camp edu-
catiu. Els ponents de la jornada
seran Marta de Gonzalo, Publio
Pérez, Núria Aidelman, Laia
Colell, Javier Rodrigo, Daniel
Miracle, ramon Barlam, Xavier
Gil i Laia Ramos.

A les 7 de la tarda, i en el ma-
teix indret, se celebrarà l’acte de
lliurament de premis del con-
curs Dmostrat!, al que s’hi han
presentat tretze curtmetratges
d’un màxim de dos minuts gra-
vats amb telèfon mòbil o càmera
de fotos. L’organització premia-
rà el millor treball en la catego-
ria de 12 a 15 anys i en la de 15 a
18 anys. Durant la vetllada tam-
bé s’exposaran totes les obres
presentades. Mostra’t també es
podrà seguir per un canal de te-
levisió que s’anunciarà avui ma-
teix a la pàgina web www.mos-
trat.org.

CINEMAESCENA
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Els organitzadors del Mostra’t, que s’enceta avui, dijous

Mostra’t proposa a partir
d’avui una reflexió sobre el
cine menys convencional
TONI MATA I RIU/Manresa
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Gilabert dirigeix
un festival de
monòlegs a
Castelldefels

El Festival de Monòlegs de
Castelldefels s’enceta avui, di-
jous, amb l’actor manresà Car-
les Gilabert com a director i
programador juntament amb
el també actor Miquel Àngel
Ripeu, fill de la localitat costa-
nera. La presència de Clara Se-
gura, Marcel Gros i Jango Ed-
wards destaca en el cartell d’un
certamen que arriba a la cin-
quena edició amb el doble ob-
jectiu d’oferir cultura fora de
Barcelona i d’apropar les arts
escèniques al jovent.

«Dono un cop de mà al Miquel
Àngel des de la primera edició,
però fins ara no m’hi havia im-
plicat tant». Gilabert, que actu-
alment representa l’obra de
teatre Entre pocs i massa al
Club Capitol de Barcelona, ex-
plica que «dirigir un festival et
permet veure les coses des d’una
òptica diferent de l’habitual. La
nostra voluntat és tractar els ar-
tistes amb molta cura, tal com
ens agrada que ens tractin a
nosaltres».

Tot i que els monòlegs reme-
ten avui en dia a actors que re-
citen un text còmic davant del
públic, el festival és obert a to-
tes les arts escèniques. Per aixo,
des d’avui i fins diumenge es
podrà veure a Castelldefels
teatre, màgia, dansa, circ i tite-
lles. Els espectacles de carrer
són gratuïts i els de sala tenen
un preu assequible de 4 euros.

Entre les propostes sobresurt
Millors moments, de Marcel
Gros, que es podrà veure demà
a les 6 de la tarda a la plaça de
l’Església. Clara Segura pre-
sentarà la lectura poètica Mal-
eïdes, que es va estrenar a
Manresa. Jango Edwards ofe-
rirà el muntatge Clàssics. Tam-
bé hi haurà una sessió temàtica
de dansa.
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Les representacions de
teatre solidari d’Olesa
compleixen una dècada

Representació de l’obra «La botiga dels horrors»
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