
Divendres, 30 d’octubre de 2009

Comença el curs teatralNOU9 CULTURA EL 33

S’han matriculat 140 estudiants, 30 dels quals al diploma de Teatre i Educació

L’Institut del Teatre obre el 
curs amb rècord d’alumnes
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Vic

Jordi Vilarrodà

El Centre d’Osona de l’Ins-
titut del Teatre inaugura 
aquest dissabte l’any acadè-
mic 2009-2010 amb un total 
de 140 estudiants, la xifra 
més alta dels últims anys. 
D’aquests, 106 estan matri-
culats als cursos d’iniciació, 
que van començar a principis 
d’octubre. La resta són els 
matriculats al diploma en 
Teatre i Educació, que ha 
convertit l’Institut del Teatre 
d’Osona en una referència a 
Catalunya en aquest àmbit. 

En la seva quarta edició, 
el curs s’adapta a les normes 
del Pla Bolonya, i canvia el 
seu nom de postgrau pel de 
diploma, tot i que “seguim el 
mateix model dissenyat per 
en Joan Anguera fa quatre 
anys”, explica Ramon Vila, 
director de l’Institut del Tea-
tre d’Osona. Un model que 
busca oferir formació als pro-
fessionals que es dediquen a 
la pedagogia del teatre en les 
escoles. Vic s’ha convertit en 
el punt de trobada de tothom 
qui treballa a Catalunya en 
aquest sector, que han cons-
tituït aquí una entitat que els 
agrupa, l’Associació d’Artis-
tes Pedagogs en Arts Escèni-
ques de Catalunya. Una de 
les seves reivindicacions és 
que la formació en arts escè-
niques –teatre i dansa– sigui 
inclosa en els plans d’estudi. 

El diploma de Teatre i 
Educació està dividit en sis 
mòduls de vint hores cadas-
cun –un més que l’any pas-
sat– i compta amb destacats 
professors, des del drama-
turg José Sanchis Sinisterra 
al pedagog quebequès Geor-
ges Laferrière. Aquest any 
s’hi ha afegit un mòdul nou 
dedicat als objectes i titelles, 
com a mitjancers entre el 
teatre i la pedagogia. Aquest 
mòdul i el de dansa es faran 
en una setmana intensiva a 
final del curs, entre el 28 de 
juny i el 2 de juliol, per facili-
tar que s’hi puguin inscriure 
mestres que ja han acabat el 
curs. Les classes començaran 
el dia 23 de novembre. De 
moment, s’han cobert en la 
preinscripció totes les places 
que s’oferien (30), i hi ha 
llista d’espera. Vila ho atri-
bueix al fet “que la gent està 
contenta amb el professorat” 
i també a l’excepcionalitat 
d’aquests estudis. Només hi 
ha una experiència semblant 
a la Universitat de Vigo, “i 
més orientada a la recerca 
que a la pràctica”.

Tian Gombau, durant una escena de ‘Pedra a pedra’

Vic

J.V.

L’acte d’inauguració del 
curs 2009-2010 a l’Institut 
del Teatre, que tindrà lloc 
dissabte al matí, inclourà 
la representació de Pedra a 
pedra, l’espectacle que tam-
bé servirà diumenge com 
a obertura del 12è Festival 
de Titelles de Vic, al mateix 
escenari i en dues sessions. 
Els alumnes d’iniciació al 
teatre i els seus pares són 
els destinataris d’aquest 
espectacle de la Cia. L’Ho-
me Dibuixat, interpretat en 
solitari per l’actor castello-
nenc Tian Gombau. 

Pedra a pedra ha obtingut 
el premi al millor espec-
tacle de petit format al 
FeTeN’08 (Feria Europea 
de Teatro para Niños), i el 
Premi al Millor Intèrpret 
i Manipulador en la XXIV 
Mostra Internacional de 
Titelles a la Vall d’Albaida 
2008, a més d’estar nominat 
als premis Max de les Arts 
Escèniques. Sota la direcció 
de Rosa Díaz, s’inspira en 
un llibre d’Isidro Ferrer del 

‘Pedra a pedra’ obre també el Festival de Titelles de Vic

Inici de curs i de festival

Dues obres fins al 
desembre, en els 
Dijous a l’Institut

Vic El cicle Dijous a l’Institut 
del Teatre encetarà la seva 
cinquena temporada, però 
de moment només amb dues 
obres programades al mes de 
desembre. El dia 3, es repre-
sentarà Stereo, de Carles 
Mallol, a càrrec de la Cia. 
La Soga, i el dia 17, es podrà 
veure U, due, tres de la Cia. 
Jojigo. Els Dijous a l’Institut 
del Teatre van néixer com a 
plataforma de promoció de 
noves companyies i mostra 
de tallers del mateix Institut 
del Teatre, i també com a 
“oferta d’educació de nous 
públics”. En aquest sentit 
han aconseguit el seu objec-
tiu, ja que l’any passat es va 
tancar amb una ocupació 
mitjana de públic del 75 per 
cent de l’aforament de la sala 
de l’Institut del Teatre. 

El diploma en 
Teatre i Educació, 
amb la Universitat

Vic El diploma de Teatre i 
Educació que imparteix ara 
l’Institut del Teatre d’Oso-
na es podria oferir com un 
màster d’estudis oficials, en 
col·laboració amb la UVic, en 
un futur immediat. “S’està 
treballant conjuntament 
per fer-ho possible”, explica 
Ramon Vila. La proposta 
ha de passar pel vistiplau 
de les agències de qualitat 
Aneca (Agencia Nacional 
de Evaluación de Calidad 
y Acreditación) i l’Agència 
per la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya. 
“Esperem posar-ho en mar-
xa d’aquí a dos cursos”, han 
confirmat fonts de la UVic, 
que volen “incrementar la 
col·laboració” amb l’Institut 
del Teatre.

Titelles de gran 
format, diumenge 
a Calldetenes

Calldetenes El Festival de 
Titelles de Calldetenes con-
tinua aquest diumenge amb 
les representacions d’Ábrete 
sésamo, dels aragonesos 
Caleidoscopio Teatre. Ábrete 
sésamo és un espectacle en 
què la música té un paper 
primordial com a nexe d’unió 
de diferents llenguatges 
teatrals, des de les màscares 
fins als titelles o els ninots 
inflables. La companyia, amb 
seu a Saragossa, va estrenar-
lo coincidint amb el 25è ani-
versari, i va obtenir el premi 
Hola a la millor producció 
visitant, en el Festival Inter-
nacional de Teatro Latino 
de Nova York. Les sessions 
tindran lloc diumenge a 2/4 
de 5 i a 2/4 de 7 de la tarda, a 
l’Auditori-Teatre.

Per començar des de qualsevol edat

Vic Els cursos d’iniciació que s’ofereixen a 
l’Institut del Teatre d’Osona són el primer 
pas per introduir-se en les arts escèniques, a 
l’edat que sigui. Hi ha nivells de 6 a 11 anys, 
de 12 a 14, de 14 a 16 i també cursos per a 

adults. Els professors són els actors i direc-
tors Montse Albàs, Toni Font, Marta Esma-
rats, Jordi Arqués, Montse Rodríguez i Anna 
Garell. A la fotografia, Arqués i Esmerats tre-
ballant aquest dijous a la tarda amb alumnes 
de 14 a 16 anys.  

mateix títol, i proposa un 
exercici d’imaginació a tra-
vés dels objectes inanimats, 
com ara les pedres. 

El Festival de Titelles de 
Vic, organitzat per l’Institut 
Municipal d’Acció Cultural 
(IMAC), consta de 9 espec-
tacles, que tindran lloc els 
caps de setmana de novem-
bre. Titelles Naip, Teatre Nu, 
Cia. Martí Doy, Cia Valeria 

Guglietti, Xip Xap i Txo 
Titelles passaran pel festi-
val, que es portarà a terme 
majoritàriament a La Cen-
tral. Les entrades són de 3 
euros per als més petits i 5 
euros a partir de 12 anys. 

Pedra a pedra. Cia L’Home 
Dibuixat. Institut del 
Teatre d’Osona, Vic. 
Diumenge, 1. 11 i 12 matí. 


