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RETORN A FIGUERES

Joves artistes sorgits des de la ciutat representen
Primaris, una excel·lent proposta que reflexiona sobre
el poder i la violència.

«PRIMARIS» DE CARLES MALLOL
� Teatre El Jardí de Figueres. � La Soga. � Diumenge 29, a les 18.00 hores.

TEATRE

Addison de Witt
redaccio@emporda.info

A la dècada dels noranta, Figueres va viure una intensa activitat te-
atral; a l’empara de la restauració de Teatre Municipal, la societat ci-
vil va viure uns anys d’enorme creativitat. Sorgiren grups –La Fun-
cional n’era la punta de llança–, es programava amb criteri, el públic
responia, els instituts de secundària oferien propostes sòlides i es re-
cuperava l’Aula de Teatre. Fruit d’aquella efervescència sorgiren jo-
ves amb la voluntat de fer del teatre la seva professió, joves com el
dramaturg Carles Mallol o l’actriu Marta Corral que aquest cap de
setmana han tornat a Figueres per representar Primaris. 

Primaris és un nou projecte de la companyia La Soga que pren com
a excusa els conflictes i les tensions existents en el món de l’ensenya-
ment secundari per reflexionar sobre les complexes relacions que s’es-
tableixen entre els individus quan s’organitzen en estructures socials
jeràrquiques. En general, l’obra de Carles Mallol –que a Figueres hem

pogut veure, sobretot, en la seva fase
més embrionària, quan era un genuí
angry young empordanès– es carac-
teritza per una especial fascinació per
aquest tema i per una certa dinàmica
tremendista on hi ha la voluntat de
colpir i inquietar l’espectador. A Pri-
maris Mallol construeix un text molt
equilibrat, amb un ritme impecable i
amb una evident habilitat per crear

diàlegs creïbles i personatges versemblants; la singular atmosfera tra-
gicòmica que aconsegueix traspassar a l’espectador esdevé un verita-
ble senyal d’identitat d’una obra sòlida i que sap on vol anar i què vol
dir de principi a final. La tasca actoral està totalment vertebrada amb
aquesta proposta i s’edifica sobre un sòlid treball personal que mai
perd de vista la voluntat de construir una obra equilibrada; en aquest
sentit és exemplar el treball de Marta Corral que, amb una àmplia
gamma de matisos, sap oferir diverses cares d’una mateixa persona-
litat. El conjunt final, amb una escenografia funcional i uns efectes
de llum i so que articulaven de manera impecable el ritme de l’obra,
era plenament satisfactori; sense cap mena de dubte, Primaris ha es-
tat una de les millors propostes d’una temporada força irregular.  

Més de deu anys després, en una nova dècada i un nou segle, reco-
llim els fruits de la passió teatral dels noranta: veurem si els nous pro-
jectes institucionals de promoció del teatre, amb molts més diners i
presència als mitjans, són capaços de recollir l’esperit que va perme-
tre generar una dinàmica que, recolzada des dels poders públics, va
ser important perquè sempre va ser independent i, potser per això,
engrescadora per a les noves generacions. 

«Mallol construeix un text
molt equilibrat, amb un
ritme impecable i amb 
una evident habilitat per
crear diàlegs creïbles i
personatges versemblants»

Quan els joves arriben a l’Insti-
tut del Teatre de Barcelona, per
cursar estudis superiors, la majo-
ria no tenen cap coneixement del
seu cos ni de la seva veu. Aques-
ta és l’opinió del seu director, Jor-
di Font, tal com explica el regidor
de Cultura de l’Ajuntament de Fi-
gueres, Richard Elelman, el qual
ha arribat a un acord perquè
aquesta institució assessori  l’Es-
cola Municipal de Teatre Eduard
Bartolí (EMTED)  i projecti els
seus alumnes –actualment 253–
més excel·lents.

La col·laboració de l’Institut
del Teatre, de la mà del seu cap di-

dàctic Antoni Simon, permetrà
“fer cursos perquè els nens, des de
petits, puguin desenvolupar-se
de forma correcta”. “Volem crear
una altra mena d’escola munici-
pal, no només un planter d’actors,
sinó també fer el millor per als
que apunten alt”, afegeix. Per
Elelman, serà una col·laboració
“estreta i didàctica” i, fins i tot,
s’intentarà que professorat de

l’Institut faci monogràfics i porti
els seus muntatges a Figueres. 

“És un projecte de futur amb
professors de qualitat i estable
que farà que sigui molt fàcil ven-
dre fora”, diu el regidor tot recor-
dant la tradició al món anglès on
tots els nens passen, un dia o un
altre, per l’escenari. En aquest
sentit, el Castell de Peralada tam-
bé s’implica i facilitarà als millors
estudiants la possibilitat d’assis-
tir als assajos de les seves pro-
duccions “perquè vegin el món de
l’espectacle des de dins”. A més, a
l’octubre, arrencaran a Perpinyà
els primers cursos de teatre en ca-
talà per a totes les edats.
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Assessoraran a l’hora de dissenyar els cursos i es projectaran els alumnes excel·lents�

L’Institut del Teatre col·laborarà
amb l’Escola Eduard Bartolí

“Volem no només un planter
d’actors, sinó també fer el
millor per als que apunten
alt”, diu el regidor de Cultura 

HA ESTAT UN CAP DE SETMANA INTENS DE RODATGES al castell de Sant
Ferran de Figueres. S’hi han viscut sessions maratonianes de fins a 15 hores,
bàsicament de nit, on han participat alumnes de batxillerat artístic de l’IES
Deulofeu, funcionaris de la presó, militars, treballadors de l’Ajuntament i
entitats com Els Fusellers de Castelló d’Empúries per donar vida a algunes
escenes del documental La Rovirada, la clau de la victòria. 

�

La Rovirada es roda a Figueres

AMICS DELS CASTELL DE QUERMANÇÓ 

EL PROPER 12 DE JUNY

La Fira del Joguet compleix
majoria d’edat el proper diumen-
ge 12 de juny i estrenarà el nou es-
pai de la plaça Catalunya, sota la
coberta fotovoltaica, on una se-
tantena d’expositors es donaran
cita per vetllar un any més per la
recuperació de les joguines anti-
gues, una trobada que cada any
aplega més gent de fora. El regi-
dor Quim Felip va destacar l’a-
posta de l’Ajuntament per portar
aquest tipus d’actes a la plaça Ca-
talunya i garantir així el seu des-
envolupament sense estar pen-
dent de les inclemències del
temps.

Per incentivar l’arribada de vi-
sitants, el director del Museu del
Joguet, Josep Maria Joan, ha ex-
plicat que aquest any un grup de
dotze hotels de Figueres han
ideat una campanya per oferir

preus especials i entrada gratuïta
al Museu del Joguet a les perso-
nes que vinguin per la Fira. 

Expositors d’arreu
A la Fira del Joguet de Figueres,
arribaran venedors d’arreu del

país i també d’Alemanya, Suïssa,
França i Itàlia.  Com ja és habi -
tual, va destacar Josep Maria
Joan, algun dels joguets, que el
proper 12 de juny es posin a la
venda, es quedarà per sempre
més al Museu del Joguet.
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Arriba a la majoria d’edat coincidint amb una campanya de dotze
hotels per promocionar una trobada que atrau cada cop més gent de fora
�

Els expositors de la Fira d’enguany no hauran de patir per les inclemències del temps. EMPORDÀ

La Fira del Joguet estrenarà
l’espai de la plaça Catalunya

Fins al 17 de juliol, el Museu del Joguet de Figueres commemora el
centenari del naixement del creador gràfic Ricard Giralt Miracle (1911-

1994).Gràcies a l’il·lustrador, dissenyador gràfic i tipògraf català Ricard Giralt
Miracle, i també al seu fill Daniel Giralt-Miracle, el Centre de Documentació
del Museu del Joguet conserva una col·lecció de plaquetes, petites publica-
cions de bibliòfil amb què Ricard Giralt Miracle obsequiava els amics per fe-
licitar-los el Nadal o per avisar-los de les jornades de vacances d’estiu de
l’estudi Filograf, Institut d’Art Gràfic creat per ell l’any 1947. Per a les plaque-
tes, escollia textos d’amics com J.V.Foix, Josep Pla, Joan Brossa o Joan Mara-
gall, i com a il·lustracions, utilitzava gravats tipogràfics antics que ell col·lec-
cionava i sol·licitava dibuixos a Joan Miró i Antoni Tàpies. FIGUERES | REDACCIÓ
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Una mostra recorda el grafista Ricard Giralt Miracle


