
Representació de l’alumnat que a partir d’avui participa en la 25a Mostra de Teatre als Instituts. Al davant, les directores, Ada Andrés i Alícia Puertas
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QUALITATS PEDAGÒGIQUES Fa uns quants anys, la Mostra de Teatre als Instituts va penjar d’un fil per la crisi. Però les
ganes d’uns docents i la implicació dels centres, l’Ajuntament i les AMPA van rescatar una extraescolar que molts mestres
voldrien al currículum acadèmic. Guillem Catà, Lacetània i Pius Font i Quer mostren a partir d’avui el treball d’un curs
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La presentació de la Mostra de
Teatre als Instituts va ser, a princi-
pi de setmana, la primera activitat
que es feia al teatre Conservatori
després del referèndum per con-
servar-lo dempeus. I avui, els
alumnes de l’institut Guillem Catà
trepitjaran fort el seu escenari per
representar I ara, què?, un títol que
sembla triat expressament per a l’e-
quipament però que, en realitat, és
el títol d’un muntatge que recull
fragments d’autors contemporanis
amb joves actors d’entre 12 i 17
anys dirigits per la manresana Alí-
cia Puertas.

La Mostra de Teatre als Instituts
celebra aquest mes el seu vint-i-
cinquè aniversari, una efemèride
que dóna fe de la implicació dels
centres i dels seus docents per
posar sobre la taula «les qualitats
pedagògiques del teatre», en pa-
raules de Teresa Torra, directora de
l’institut Pius Font i Quer i vincu-
lada a la mostra des dels seus ini-
cis. I és que el teatre, per a ells, hau-
ria de formar part del currículum
lectiu, com la música i l’educació

física. Una batalla complicada
però que troba en aquesta mostra
una via d’escapament. Enguany hi
participen uns 45 nois i noies de
tres dels cinc instituts manresans:

Guillem Catà (18), Lacetània (12)
i Pius Font i Quer (15), que actua-
ran al Conservatori avui i el 23 i 30
de maig. Tot esperant que la crisi
deixi d’ofegar, la intenció és que el
Lluís de Peguera i Cal Gravat afe-
geixin teatre a les seves activitats
extraescolars.

I és que el teatre, quan es prova,
és com un verí de bon empassar.
És el cas de l’Aitor Garrido, de 16
anys, que avui serà la cinquena ve-
gada que participarà a la Mostra de
Teatre als Instituts i que va passar
del «pànic» escènic a repetir cada
any. Al seu costat, més tímida
però convençuda, hi ha la Gal·la
Gimeno, de 12 anys, que enguany
s’estrena. Les dues directores que
es fan càrrec de les tres obres de la
Mostra de Teatre als Instituts són
les manresanes Alícia Puertas (I
ara, què?, amb alumnes del Gui-
llem Catà) i Ada Andrés (Pel da-
vant i pel darrera, amb alumnes
del Pius Font i Quer; i L’hospital
tranquil, amb estudiants del La-
cetània). Els assajos comencen a
l’octubre i ara arriba la prova final:
les dobles representacions, mati-

nal per als estudiants de les esco-
les i vespertina (21 h), oberta a tot-
hom i amb entrada gratuïta.

Tot i celebrar un quart de segle,
la història de la Mostra de Teatre
als Instituts es remunta deu anys
abans quan diversos centres de se-
cundària de Catalunya es trobaven
tres dies en una ciutat catalana  i es
mostraven les 10 obres escollides
d’arreu del país en el que s’ano-
menava Festival de Teatre de l’En-
senyament Públic de Catalunya,
explica Teresa Torra. Després de
tancar aquesta primera etapa, els
centres educatius de Manresa van
continuar promovent el teatre
com una activitat que formava
part del currículum acadèmic com
a crèdit variable i que subvencio-
naven ajuntaments i Diputació. Un
esquema, recorda Torra, «que es va
extrapolar a altres ciutats del país».
Des de fa uns cinc anys, però, les
classes d’aprenentatge teatral són
una activitat extraescolar que la cri-
si ha fet trontollar però que, expli-
quen els docents, es mantenen
gràcies a la implicació de les AMPA
i l’Ajuntament. 
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Els alumnes trepitgen l’escenari
La Mostra de Teatre als Instituts celebra 25 anys a Manresa Avui comença al Conservatori

a segona jornada del
festival de Canes ha
fet oblidar amb molta
rapidesa la decebedo-

ra inauguració ahir amb Grace de
Monaco. La primera de les pro-
postes d’ahir tornava al certamen
francès un dels directors britànics
més estimats, Mike Leigh, gua-
nyador de la Palma d’Or amb Se-
cretos y mentiras. De nou en la
competició oficial, Mr Turner és el
relat biogràfic del cèlebre pintor ro-
màntic William Turner, qui, durant
el segle XVIII, va obrir les portes a
l’impressionisme. Aquesta evolu-
ció s’exposa de manera revelado-
ra en un film que inclou les millors
virtuts del cinema de Leigh: una
habilitat increïble amb el guió i una
precisa i magistral direcció d’actors.
De tot plegat, en surt molt benefi-
ciat tot el repartiment, però espe-
cialment l’actor Timothy Spall, ha-
bitual de Leigh, qui ofereix un tre-
ball brillant carregat de matisos per
convertir-se en un Turner balbu-
cejador i contradictori. Cal men-
cionar molt especialment el treball
fotogràfic del film, que s’esforça
que cada plànol sembli una pin-
tura de l’homenatjat artista. Obrint
la secció «Un certain regard» s’ha
presentat Party girl, dels francesos
Marie Amachoukeli, Claire Burger
i Samuel Theis, que recorda molt
la xilena Gloria, però seguint l’es-
til de l’aquí aclamada La vida de
Adèle. Si bé és veritat que el film
resta molt lluny de l’efectivitat d’a-
questes dues darreres propostes,
cal dir que genera expectatives
poderoses que mantenen l’interès
de l’espectador al voltant de la
història d’una prostituta anciana
que descobreix que ja no estima
l’home amb qui s’ha de casar. 
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«Mr. Turner»,
les millors
virtuts de
Mike Leigh

Des de Canes

 «I ara, què?». Avui. 13 i 21 h,
teatre Conservatori. De David
Plana, Àngels Aymar, Lutz Hübner i
Joan Barbero. Amb alumnes del
Guillem Catà, dirigits per Alícia
Puertas. L’obra és un conjunt
d’escenes curtes que passen a
l’institut i que parlen de la violència
a les aules, de l’amor, de l’anorèxia...
El grau de dificultat rau, com explica
Puertas, que «els alumnes han de
fer d’ells mateixos». 
 «Pel davant i pel darrera». 23
de maig. 13 i 21 h. De Michael
Frayn. Direcció: Ada Andrés. Amb
alumnes del Pius Font i Quer.
 «L’hospital tranquil». 30 de
maig. 13 i 21 h. De Vicenç Marsà.
Direcció: Ada Andrés. Amb alumnes
del Lacetània
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El director britànic Mike Leigh
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