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El centre de formació teatral El
Galliner de Girona ha preparat
una commemoració de primera
del seu 25è aniversari que, a més
d’activitats lúdiques i creatives a
càrrec dels alumnes, obertes a
tots els gironins, també tindrà un
aspecte reivindicatiu amb la lec-
tura d’un manifest coincidint amb
el Dia Internacional del Teatre, el
proper 28 de març.

L’escola El Galliner, gestionada
per l’Associació Gironina de Tea-
tre (AGT), va néixer fa 25 anys i va
aconseguir consolidar-se després
de moltes batalles per part dels
seus fundadors, que van poder
aportar davant el món institucio-
nal la prova incontrovertible de l’al-
ta demanda i la confiança que la
societat va dipositar en els serveis
que ofereix el centre.

El Galliner té avui la seu a l’edi-
fici de la Casa de Cultura de Giro-
na i ofereix formació a una mitja-
na de més de 1.800 alumnes anu-
als. Amb una plantilla de quaran-
ta persones, el centre s’ha convertit
en la segona escola de teatre de Ca-
talunya en nombre d’alumnes,
després de l’Aula de Teatre de Llei-
da. Els darrers 10 anys, en les seves
aules 374 alumnes s’han format
com a pedagogs teatrals.

Joaquim Noguera, director d’El
Galliner, va explicar ahir en una
roda de premsa a l’Ajuntament
de Girona que «no es tracta tant de

fer un exercici de nostàlgia com de
projecció» perquè «esperem con-
tinuar creixent tant el quantitat
com en qualitat».

Noguera va destacar fets que
acrediten l’escola com ara que el
91% dels alumnes matriculats fi-
nalitzen el curs, i també va donar
proves del servei social prestat, ja
que 25 companyies de teatre apro-
fiten cada any les aules d’El Galli-
ner com a locals d’assaig. 

A la roda de premsa també hi

van participar Núria Borràs, pre-
sidenta de l’AGT, i Jofre Huguet, co-
ordinador dels nombrosíssims ac-
tes d’aquest aniversari, consulta-
bles a www.elgalliner.cat. 

Per la seva part, Xavier Soy, vi-
cepresident de la Diputació de
Girona, es va assegurar que «la Di-
putació continuarà a vostre costat»,
i va reivindicar el paper d’aquesta
institució i l’Ajuntament en la con-
solidació de l’escola.

Marta Madrenas, Tinent d’al-

calde de l’Ajuntament de Girona,
va afirmar que Girona ja sona
com «la milla d’or» de la cultura ca-
talana, i va afirmar que El Galliner
hi té molt a veure.

D’altra part, el professor Xavier
Ruscalleda, vinculat als orígens
d’El Galliner, que era present a la
sala, va prendre la paraula per re-
treure «excés de cofoisme» i que no
s’aprofités l’acte per recordar el
nom de Miquel Rimbau, «ànima
del projecte».
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L’escola de teatre El Galliner de Girona
ha format 30.000 alumnes en 25 anys

El centre commemorarà en gran el 25è aniversari amb activitats lúdiques i molt de teatre al carrer amb l’alumnat

Joaquim Noguera, Xavier Soy, Marta Madrenas, Núria Borràs i Jofre Huguet. 
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Han rebut formació en 25 anys
Més de 30.000 alumnes han rebut
formació a l’escola de teatre El Galli-
ner durant el darrer quart de segle.

Estudiants inscrits anualment
Un total de 1.875 alumnes reben
formació cada any a l’escola, segons
el promig dels darrers 7 anys.

El 53’4% d’alumnes són de Girona
Els alumnes procedeixen de 112 lo-
calitats diferents i només el 53’4%
són de Girona; el 46’4% són de fora.

 DEL 23 AL 28 DE MARÇ: Teatre al Carrer
� LLOC: Rambla de la Llibertat/Pont de
Pedra. Cada dia, els alumnes sortiran a fer
teatre al carrer. � Pendent de concretar.
 DIVENDRES 27 I DISSABTE 28 DE MARÇ:
«Balcunades». � LLOC: Carrer Nou. �
17:30 H. (div.) I 11:30 H. (dbte).
 DISSABTE 28 DE MARÇ: «Dreceres» � LLOC:

Carrer Nou. Acte central més lectura del
manifest del Dia Internacional del Teatre.
Amb Txell Faxedas i M. Valles. � 12:30 H.
 DISSABTE 28 DE MARÇ: Festa i Xocolata
� LLOC: Pati Casa de Cultura. � 16:30 H.
 DIJOUS 14 DE MAIG: Gala 25è aniversari
� LLOC: Teatre Municipal de Girona. � 20:00
H. Lliurament del premi AGT 2014.

ALGUNS ACTES DELS 25 ANYS

112 LOCALITATS

1.875 ALUMNES

30.000 ALUMNES

El filòleg, escriptor i crític literari
Joaquim Molas, un dels grans re-
ferents en l'àmbit de la filologia i la
literatura catalanes, va morir di-
lluns als 84 anys, va informar ahir
la Institució dels Lletres Catalanes.

Nascut a Barcelona el 1930,
Molas era catedràtic emèrit de Li-
teratura Catalana de la Universitat
de Barcelona i membre numera-
ri de l'Institut d'Estudis Catalans.

Entre les distincions que va re-
bre hi ha el Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes (1998), la Creu de
Sant Jordi (1999), la Medalla del
Mèrit Cultural de l'Ajuntament de
Barcelona (2002) i la Medalla d'Or
de la Generalitat (2003).

Joaquim Molas va estudiar filo-
logia romànica a la Universitat de
Barcelona, es va doctorar el 1958
i va ampliar estudis a la universi-
tat britànica de Liverpool.

Deixeble de Martí de Riquer,
Molas es va dedicar als seus inicis
a l'estudi de la literatura medieval,
però als anys 60 del passat segle es
va decantar per la literatura con-
temporània. Molas va crear una es-
cola als seguidors de la qual es co-
neix com a «moletes».

També destaca per la seva par-
ticipació als projectes editorials de
Les millors obres de la literatura ca-
talana o Les millors obres de la li-
teratura universal, unes col·lec-
cions de gran èxit que van introduir

la literatura en les cases. A més,
com a historiador de la literatura
va ser responsable de l'àrea de li-
teratura de la Gran Enciclopèdia
Catalana, va dirigir el Diccionari de
la literatura catalana i els cinc úl-
tims volums de la Història de la li-
teratura catalana (1986), iniciada
per Martí de Riquer i Antoni Co-
mas.

Com a crític literari, va fundar la
revista Els Marges, una publicació
de referència, i va ser membre del
consell de redacció de diverses
revistes literàries, com Serra d'Or
(1965-1977), Recerques (1970-
1987) i l'Anuari Verdaguer.

El 1984 va rebre el Premi Críti-
ca Serra d'Or en història literària

per la seva obra La literatura ca-
talana d'avantguarda, 1916-1938.
Va publicar a més el llibre de me-
mòries Fragments de memòria
(1997).   
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Mor als 84 anys el filòleg, escriptor
i crític literari Joaquim Molas 

Joaquim Molas.
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Ens va ajudar a saber què
calia llegir i a enllaçar amb

les generacions anteriors i la
millor literatura de tot arreu» i
«pilar de l’estudi i la difusió de
la literatura catalana»

Tenia l’obsessió de fer una
història de la literatura i

una crítica literària des d'una
impossible normalitat, sortir de
posicions defensives»

Ens va fer conscients que
la defensa d'una cultura no

es redueix a reivindicar el passat»

«

XAVIER TRIAS 
ALCALDE DE BARCELONA

«

MANUEL JORBA
MEMBRE DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

«

FERRAN MASCARELL 
CONSELLER DE CULTURA


