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PLANTER TEATRAL Actors d’entre 6 i 14 anys. Actors de Sant Pere de Ribes, de Ripoll, de l’Ametlla del Vallès,
de Barcelona, de Súria, d’Ullastrell, de Monistrol de Calders, de Sant Feliu de Codines, d’Olot, de l’Hospitalet, de
Torrelles de Llobregat i de Sant Vicenç de Castellet. El planter teatral de Catalunya mostrarà el seu ofici al Bages
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Són actors. Tenen entre 6 i 14
anys. Provenen de tot Catalunya.
I aquest cap de setmana es troba-
ran a l’escenari del teatre de la So-
cietat Coral l’Estrella de Sant Vi-
cenç de Castellet. Són 300 petits
intèrprets provinents d’una quin-
zena de grups teatrals que parti-
ciparan en la novena Mostra de
Grups Infantils Amateurs de Tea-
tre de Catalunya. I no són més per-
què el teatre santvicentí només té
capacitat per a 300 places. La de-
manda ha sobrepassat aquesta li-
mitació i l’organització, a càrrec de
la Federació de Grups Amateurs de
Teatre de Catalunya i de la Socie-
tat Coral l’Estrella, ha hagut de dei-
xar grups a fora.

Isabel Giralt, impulsora de la tro-
bada a Sant Vicenç com a res-
ponsable dels quatre grups infan-
tils de la Societat Coral l’Estrella,
destaca que l’èxit de la convoca-
tòria demostra que «el teatre és
ben viu». Les representacions tea-
trals començaran dissabte a la
tarda i continuaran diumenge,
matí i tarda, i s’enllaçaran una
darrere de l’altra. S’han programat
de manera que cada grup té mit-
ja hora per presentar la seva obra,
de manera que algunes s’han d’a-
daptar a la limitació de temps.
Entre cada actuació, només hi
haurà un quart d’hora per fer els
canvis de decorats i d’intèrprets a
l’escenari i de públic a la platea.

En aquesta marató teatral de
dos dies, amb entrada lliure i gra-
tuïta al teatre, hi actuaran dos dels

quatre grups infantils que hi ha a
Sant Vicenç de Castellet. El grup
TA13, amb integrants d’entre 9 i 10
anys, estrenaran Hem inventat el
motor d’aigua, mentre que el grup
Llum, Càmera, Acció, amb actors
de 12 i 13 anys, escenificarà per
primer cop Pis compartit. Els in-
tèrprets que formen part dels altres
dos grups infantils de la Societat
Coral l’Estrella, que ja han estrenat
o tenen pendent d’estrena l’obra
que han preparat enguany, també
participaran en l’esdeveniment i
s’encarregaran de fer les presen-
tacions dels grups actuants.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

La mostra de grups infantils de teatre
aplega 300 ‘petits’ actors a Sant Vicenç

El teatre de la Societat Coral l’Estrella acollirà una marató de representacions entre dissabte i diumenge

Representació d’un dels grups de teatre infantil que impulsa la Societat Coral l’Estrella de Sant Vicenç

ARXIU PARTICULAR

Dissabte, de 16 a 20 h
Grup: Esplai de Teatre Xiroi
Població: Sant Pere de Ribes
Obra: Un bosc de contes
Grup: Sol-Solet
Població: Ripoll
Obra: Malabars, de Joan Francesc Murillo
Grup: Grup de Teatre Nyoca
Població: l’Ametlla del Vallès
Obra: Mans Enlaire, de Ramon Folch i Camarasa
Grup: Caçadors d’il·lusions, de la Societat
L’Espiga de les Corts
Població: Barcelona
Obra: Silenci, de creació pròpia
Grup: Grup del Foment Cultural 
Població: Súria
Obra: Perduts, de Marc Rubí

Diumenge, de 10 a 14 h
Grup: GATU-Grup d’Amics del Teatre
Població: Ullastrell
Obra: La reina que no reia
Grup: Grup del Centre Parroquial
Població: Monistrol de Calders
Obra: Assassinat a Hollywood, d’Adelaida Frias
Grup: Els Croscats
Població: Olot
Obra: Mans enlaire, de Ramon Folch i Camarasa
Grup: Grup Infantil dels Lluïsos d’Horta
Població: Barcelona
Obra: Amanida catalana, de creació pròpia
Grup: Grup Teatral Llum, Càmera, Acció, 
de la Societat Coral L’Estrella 
Població: Sant Vicenç de Castellet
Obra: Pis compartit, d’Adelaida Frias

Diumenge, de 16 a 19 h
Grup: Deixalles 81
Població: Sant Feliu de Codines
Obra: Alícia al país dels grans titelles, 
de Josep Canet
Grup: Sensedrama Aula de Teatre, 
de l’Ateneu Torrellenc
Població: Torrelles de Llobregat
Obra: La formiga faliga-Les cabretes i el llop,
adaptació de Francesc Ollé
Grup: Grup Margarida Xirgu, de l’Ateneu 
de Cultura Popular
Població: L’Hospitalet
Obra: Oh! La guerra, quin joc de disbarats
Grup: Grup TA13, de la Societat Coral
L’Estrella
Població: Sant Vicenç de Castellet
Obra: Hem inventat el motor d’aigua, 
de Ricard Bonmatí

EL PROGRAMA

La Societat Coral l’Estrella de Sant Vicenç, amb un grup de teatre
d’adults, va iniciar fa vuit anys les classes de teatre infantil, i des de

llavors els seus grups formen part de la Federació de Grups Amateurs de
Teatre de Catalunya. Els intèrprets que van iniciar l’escola de teatre for-
matiu de Sant Vicenç ara ja són juvenils (tenen entre 18 i 20 anys) i han
format el grup Borroc, que es dediquen a fer musicals. L’any passat van
estrenar Moulin Rouge, i aquest any preparen Sweeney Todd per la festa
major. Aquest grup i Set de Màgia, els mags sorgits a l’entitat, s’autoges-
tionen. Pel que fa als grups infantils, a càrrec d’Isabel Giralt, n’hi ha qua-
tre, amb actors que van dels 6 als 14 anys. Cada grup és format per deu
nens i nenes. Aquesta limitació fa que hi hagi llista d’espera per entrar-hi. 
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Vuit anys de classes teatrals 


