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Els alumnes de tretze ins-
tituts de secundària giro-
nins ultimen els prepara-
tius de les seves obres per
competir en la 19a Mostra
de Teatre d’Instituts Pú-
blics de les Comarques Gi-

ronines, que aquest any
tindrà com a escenaris el
teatre municipal Narcís
Masferrer i el teatre
Montclar de Sant Feliu de
Guíxols.

El format és similar al
de les edicions anteriors,
però “aquest cop hem con-
centrat la programació en
només tres dies, en comp-
tes de quatre” per ajustar
les despeses, explica el res-
ponsable de l’organitza-
ció, el saltenc Joan Puig. El

certamen arrencarà el di-
mecres 25 al matí i la pro-
gramació d’obres durarà
fins al divendres 27 a la
tarda, quan es farà la
cloenda oficial.

Alguns dels centres hi
representaran fins a dues
obres, que en molts casos
han estat escrites pel pro-
fessorat. A banda dels
alumnes intèrprets, el dis-
seny dels decorats i el ves-
tuari aconsegueix impli-
car altres estudiants dins

de les assignatures d’edu-
cació plàstica. També hi
ha muntatges que inclo-
uen peces musicals com-
posades per mestres i in-
terpretades pels alumnes.

A banda dels IES giro-
nins, Puig apunta que hi
haurà dos centres convi-
dats, de Cerdanyola del
Vallès i alumnes d’un insti-
tut turc que està fent un
projecte Comenius d’in-
tercanvi amb l’IES Serra-
llarga de Blanes. ■

La 19a Mostra de
Teatre d’Instituts té
com a escenari Sant
Feliu de Guíxols

Torna el teatre de secundària

E.A.
SANT FELIU DE GUÍXOLS

La Mostra d’Igualada, 23a
fira de teatre infantil i ju-
venil s’obre a productes
culturals d’altres formats
per restablir noves col·la-
boracions. D’entrada serà
en el món editorial. Així
com Focus i Edicions 62
han resolt amb èxit el salt
de Gerónimo Stilton al
musical (a hores d’ara fa
temporada a Madrid), es
pretén que hi hagi més ini-
ciatives mestisses. Ara, la
referència és la literatura,
però el director de l’Insti-
tut Català de les Empreses
Culturals (ICEC), Fèlix
Riera, no amaga que la cul-
tura catalana, per fer-se
forta, necessita que les
companyies familiars
s’hagin d’aliar amb les au-
diovisuals i, fins i tot, el vi-
deojoc. La Mostra, que se
celebra del 19 al 22 d’abril,
demostra que funciona.
Els 350.000 euros de l’any
passat de pressupost van
generar un milió d’euros:
551 actuacions. Ara el di-
rector artístic Òscar Ro-
dríguez i el gerent, Òscar
Balcells, els ha tocat “fer
més amb menys”, segons
l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells. El mèrit, segons
els dos responsables, és
que la retallada no ha per-
judicat el cartell. Rodrí-
guez ha triat 50 especta-
cles: un 19,6% dels que va
rebre, mostra notable de
la labor de selecció que ga-
ranteix portar els millors

espectacles. Com a criteri,
a més de valorar el risc,
també s’ha volgut priorit-
zar el treball de les noves
companyies, ja que els pro-
gramadors poden conèi-
xer la trajectòria de les his-
tòriques, detalla Rodrí-

guez. També hi ha el tre-
ball d’aconseguir que les
invitacions a directors de
festivals d’arreu serveixi
per ampliar el mercat,
més enllà de l’abast dels
Països Catalans. A la Mos-
tra hi ha inscrits més de
450 programadors, una
altra dada que demostra la
necessitat de la trobada.

Les 61 propostes selec-
cionades (a les oficials, cal
sumar-hi les que progra-
ma l’espai d’empresa
GAAC) realitzaran 118
funcions durant quatre
dies, principalment el cap
de setmana, repartits en
12 espais diferents. Desta-
quen treballs de compa-
nyies que fins ara s’han de-
dicat al públic adult com és

el cas de Factoria Escènica
Internacional (FEI), Tea-
tre al detall, o el coreògraf
Thomas Noone. O la incor-
poració del director Oriol
Broggi com a actor en una
proposta desenfadada de
Cyrano entre bambolines
amb l’actriu Rosa Gámiz.

El que, fa un any, des del
Departament de Cultura
era una intuïció, ahir Rie-
ra ho deia contundent:
“Catalunya és un pol de re-
ferència de festivals d’Eu-
ropa durant tot el canvi
horari de l’abril a octubre.
El principal pol és el de la
música”, aclaria. El 2010,
les 36 companyies de l’as-
sociació TTP va fer el 25%
de les 4.163 funcions fora
de Catalunya. ■

La Mostra d’Igualada pretén impulsar la col·laboració
entre les editorials i les productores d’art escènic
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Jam va presentar un detall de ‘Minute’, ahir al migdia al Palau Marc del Departament de
Cultura a Barcelona ■ XAVI OLIVÉ / MOSTRA D’IGUALADA

“Catalunya és un
pol de referència
de festivals
d’Europa des de
l’abril fins a
l’octubre”


