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El Guant juga fort per la
internacionalització del
festival i en aquesta edició
la meitat de les compa-
nyies procedeixen dels Pa-
ïsos Catalans i l’altra mei-
tat són de fora. El festival
s’obrirà el dia 17 d’octu-
bre (19.00 h) al Teatre
Principal de Valls amb
l’espectacle La canija, de
la companyia que té el ma-
teix nom. «Es tracta d’un
muntatge molt divertit so-
bre una balladora de fla-
menc», va apuntar Jordi
Cartanyà, de la companyia
Pa Sucat, que organitza el
festival al costat de l’A-
juntament de Valls. El fes-
tival presenta dues estre-
nes absolutes. Es tracta de
SOS o el mal de panxa
d’en Bernat, de la compa-
nyia vallenca Xoi Mangoi
(17 d’octubre, 19.00 h),
que s’estrenarà al Teatre
Principal, i El vol de Ca-
làndria, dels Disset Teatre
i específicament per al pú-
blic adult (18 d’octubre, a
dos quarts de dotze de la
nit) al Centre Cultural.

Els organitzadors es de-
claren satisfets amb la pro-
jecció i amb la reputació
que en aquests quatre anys
ha assolit el festival: «Ens
agrada que moltes compa-
nyies novelles pensin en el
Guant per fer-hi la seva
opera prima», va afirmar
Jordi Cartanyà. Però el
Guant també és «una pla-
taforma per a companyies
de l’Estat espanyol que
s’atreveixen a entrar en el

mercat català», afegia Jor-
di Cartanyà en una refe-
rència clara a la compa-
nyia Los Claveles i la seva
obra 7 cabretes, una adap-
tació de Los cabritillos,
que s’estrena el 22 d’octu-
bre (9.45 i 11.00 h) al Cen-
tre Cultural de Valls.

La programació que
s’ha elaborat amb la cons-
ciència plena que «el pú-
blic adult és poc assidu a
les titelles», segons va

apuntar Judit Fàbregas
–regidora de Cultura de
l’Ajuntament de Valls–,
ha planificat sis especta-
cles per als més grans que
tenen com a rerefons «la
paròdia, la ironia, la poesia
i la reflexió», va apuntar la
titular de l’àrea de Cultura.

Així, inspirat en un fet
real, la companyia france-
sa Tro-heól presentarà La
mano (17 d’octubre,
19.00 h) en el Principal,

que escenificarà la història
d’un home en conflicte
amb la seva mà, tot un dra-
ma psicològic allunyat de
l’argument de Cuttlas,
anatomia d’un pistoler, de
la companyia Produccio-
nes Esenciales, que dóna
vida al popular cowboy
(18 d’octubre, 22.00 h) al
Teatre Principal.

El vol de Calàndria, de
Disset Teatre (18 d’octu-
bre, 23.30 h) al Centre

Cultural, proposa una his-
tòria d’amor i desamor,
mentre que Entre diluvios,
de La Chana (19 d’octu-
bre, 21.00 h) analitzarà al-
guns conflictes fonamen-
tals de l’home. La progra-
mació per a adults es com-
pleta amb Poisson pê-
cheur, de Le Lutin Théatre
(24 d’octubre) i Moguts
per l’Ebre, de Forani Tea-
tre (25 d’octubre, 23.30 h)
al Teatre Principal.

Vint-i-cinc companyies escenificaran vint-i-set espectacles entre el 17 i el 26 d’octubre

El Guant, el Festival Internacional de Titelles
de Valls, s’expandeix i arriba a Barcelona

ANNA ESTALLO / Valls

Una seqüència de l’obra de teatre de titelles Por què lloras Marie?, de Marie de Jongh.

● Sis dels vint-set espec-
tacles del Guant han estat
distingits amb algun dels
premis Feten (Fira euro-
pea de teatre per a nens i
nenes). Es tracta de Por
qué lloras Marie?, de Ma-
rie de Jongh; Petites histò-
ries del cor, de Théâtre des
Zygomars; Pedra a pedra,
de Teatre de l’Home Di-
buixat; Poisson pêcheur,
de Le Lutin Théâtre
d’Images; ¡Que viene el
lobo!, de Kamante Teatro
–doblement premiada–, i
Pocason, de Periferia Tea-
tro. El Guant aquest any té
dotze municipis de l’Alt
Camp col·laboradors en
què es podrà veure alguna
de les funcions programa-
des i nou pobles que s’hi
han adherit. L’entrada per
veure la majoria d’obres és
de franc i l’abonament per
veure les de pagament es
pot comprar al preu de
35 euros. L’abonament
per als espectacles fami-
liars costa 24 euros i el
d’espectacles per a adults
es pot adquirir al preu de
15 euros. La informació
del festival es pot ampliar
a l’adreça www.festival-
guant.com o bé a través del
telèfon 610 699 067, que
serà operatiu durant la vi-
gència del calendari del
festival.

● L’australià Sr. Shadows –amb el seu es-
pectacle Bradshaw’s shadows, que tanca-
rà la programació– i la companyia de l’Ín-
dia Khairathi Bhat, que es podrà veure

gairebé cada dia en un escenari o un altre,
són les propostes estel·lars del Guant, el
Festival Internacional de Teatre de Tite-
lles de l’Alt Camp, que aquest any s’ex-
pandeix encara més i arriba a Barcelona,

on la sala La puntual ha programat set fun-
cions de les marionetes tradicionals de
l’Índia que presentarà Khairathi Bhat. El
festival, organitzat conjuntament per Pa
Sucat i l’Ajuntament de Valls, costa

121.000 euros i rebrà les subvencions de
diferents administracions. Les més subs-
tancioses són les del consistori vallenc
(75.000 euros) i les de la Diputació i la
Generalitat, amb18.000 euros cadascuna.
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Sis propostes
tenen set
premis Feten

● L’Ajuntament de Reus i
l’organització no governa-
mental IGMAN-Acció
Solidària han organitzat
l’exposició Srebrenica, de
l’oblit a la memòria, que
recorda una de les massa-
cres que les forces sèrbies
van perpetrar, l’any 1995,
en aquell enclavament de
Bòsnia.

L’exposició es va inau-
gurar dilluns passat al
Centre de Lectura de

Reus, on es podrà visitar
fins al dia 15 d’octubre vi-
nent, en un acte en què
també es va presentar el
llibre Srebrenica, del fotò-
graf Tarik Samarah, una
edició bilingüe en català i
anglès i que divulga a Ca-
talunya la Fundació CAT
Món. Les imatges de Sa-
marah, que actualment viu
a Sarajevo i que en els úl-
tims cinc anys ha elaborat
el projecte Srebrenica, ge-
nocidi al cor d’Europa,

mostren els escenaris on
van tenir lloc les matances
de Srebrenica, les restes de
les víctimes, els supervi-
vents i els seus familiars.
El llibre també recull els
noms dels 7.109 homes i
joves que van ser assassi-
nats en les successives
massacres protagonitza-
des per les forces sèrbies
en el que va ser un dels epi-
sodis de neteja ètnica més
aterridors de l’Europa del
segle XX.

Una exposició i un llibre recorden a
Reus la massacre de Srebrenica
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Una imatge de l’exposició, que es pot visitar al Centre de Lectura fins al 15 d’octubre. / J.F.


