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El Govern de la Generalitat va 
aprovar ahir els decrets per cre-
ar dos nous títols: els primers 
cicles formatius en circ i teatre. I 
l’Ajuntament de Reus està treba-
llant per poder oferir-los a partir 
del curs que ve. 

El Consell Executiu va aprovar 
els cicles de grau mitjà d’Anima-
ció en circ i de grau superior de 
Tècniques en actuació teatral per 
cobrir les necessitats de quali-
icació professionals en aquests 
sectors, atès que el govern espa-
nyol no disposa de cap titulació 
en aquestes matèries. Els alum-
nes que cursin el nou cicle d’Ani-
mació en circ rebran formació 
relacionada amb la realització 
d’activitats d’animació i apren-
dran a actuar en públic en nú-
meros de circ no especialitzats 
o com a col·laboradors d’altres 
artistes de nivell superior, així 
com a incorporar-se al sistema 
de vida del circ.

En el camp professional, els ti-
tulats podran treballar de forma 
autònoma o integrar-se en com-
panyies de circ. El cicle té una 
durada de 2.000 hores, reparti-
des en dos cursos acadèmics i en 
10 mòduls: col·locació corporal; 
coneixement del cos; preparació 
física i entrenament; eines per a 
la creació; acrobàcia a terra; acro-
bàcia sobre aparells; parades de 
mans; aprofundiment en les tèc-
niques de circ; projecte i repre-
sentació; formació i orientació 
laboral; pràctiques en empreses; 

estudis o tallers, i llengua estran-
gera –anglès–.

El currículum del grau su-
perior en Tècniques d’actuació 
teatral permetrà que els titulats 
sàpiguen aplicar les tècniques 
d’interpretació, de moviment i 
vocals per actuar en viu o en mit-
jans audiovisuals, per realitzar 
tasques de dinamització basades 
en l’actuació i per preparar en 
tècniques d’expressió i comuni-
cació. Podran desenvolupar la 
seva professió de forma autòno-
ma o per a altri en actuacions en 
viu o audiovisuals, i també per a 
productores d’espectacles, em-
preses de serveis o entitats vin-
culades al sector. 

El cicle també té una durada 
de 2.000 hores en dos cursos 
acadèmics, que es distribuei-
xen en 9 mòduls: tècniques 
d’interpretació; tècniques de 
moviment; tècniques de veu i 
cant; entrenament en activitats 
comunicatives; activitats de di-
namització; pràctica escènica; 
formació i orientació laboral; 
projecte integrat, i pràctiques en 
empreses, estudis o tallers.

En els dos casos es demanarà 
als titulats que adquireixin ca-
pacitats transversals d’autono-
mia, innovació, organització del 
treball, responsabilitat, relació 
interpersonal, treball en equip i 
presa de decisions. 

En aquest sentit, l’Ajuntament 
vol obtenir-los amb l’objectiu 
que es puguin impartir al Giny de 
Reus a partir del curs que ve, en 
la línia del conveni signat fa uns 
dies amb la Diputació de Tarra-
gona i l’Institut del Teatre perquè 
pugui assessorar en continguts i 
altres matèries.

Fonts municipals, en aquesta 
línia, recorden que el projec-
te està pendent de l’aprovació 
i homologació dels espais i els 
estudis per part d’Ensenyament. 
Ajuntament i Diputació van 
subscriure fa uns dies el conveni  
de cessió de l’antiga seu de l’Es-
cola d’Art de Reus, al passeig de 
la Boca de la Mina, per ubicar-hi 
el nou Giny –Centre de les Arts 
Gestuals i del Circ de Reus. En 
aquesta nova etapa el centre tin-
drà l’assessorament de l’Institut 
del Teatre de Barcelona. 

El conveni té una vigència 
de dos anys prorrogable. La Di-
putació de Tarragona també 
col·laborarà econòmicament 
en el inançament de les obres 
d’adequació d’aquest espai. Pel 
que fa a l’Ajuntament de Reus, 
redactarà el projecte tècnic cor-
responent a aquest espai, i durà 
a terme les obres i instal·lacions 
necessàries i l’equipament adi-
ent. També elaborarà el projecte, 
la memòria i altra documentació 
docent per a la implantació dels 
estudis i sol·licitarà a la Genera-
litat de Catalunya el reconeixe-
ment corresponent del nou cen-
tre, del qual en tindrà la gestió. 

FORMACIÓ

Reus vol captar els nous cicles 
formatius de circ i teatre aprovats
Es tracta dels cicles de grau mitjà d’Animació en circ i superior de Tècniques en actuació teatral

CEDIDA

Imatge d’arxiu d’un dels cursos impartits al Giny. 

Redacció

El cicle Grans Mestres a Escena, 
dirigit pel dramaturg reusenc 
Francesc Cerro, va arribar ahir a 
la seva i amb el recital Festejant 
Puixkhin, un muntatge a partir 
de diferents textos d’Aleksandr 
Puixkhin que van ser interpre-
tats pels actors Enric Majó i 
Joan Carreras. El cicle, produït 
pel Consorci del Teatre For-
tuny, podria tenir continuïtat 
la temporada vinent després de 
la bona acollida de públic de les 
dues edicions que ja s’han por-
tat a escena.

Francesc Cerro i el gerent del 
Consorci del Teatre Fortuny, 
Josep Margalef, subratllen que 
la proposta de lectures drama-
titzades ha estat molt ben rebu-
da pel públic i la crítica, amb la 
platea del teatre pràcticament 
plena a cada funció. Per les di-
ferents representacions hi han 
passat actors i actrius de primer 
nivell en el panorama teatral 
català. Aquest és el cas d’Enric 
Majó i Joan Carreras, que ahir 
van posar veu a la versió que 
ha preparat Francesc Cerro dels 
textos del dramaturg rus del se-
gle XIX. 

Majó va destacar ahir el repte 
que suposa la lectura dramatit-
zada de Puixkhin, amb uns tex-
tos «de gran bellesa però d’ex-
trema diicultat que a vegades 
ins i tot arriben a ser gairebé 
embarbussaments». Majó va 
utilitzar el símil d’una pista de 

patinatge per donar a entendre 
la sensació que es viu a l’hora 
d’executar la lectura d’aquestes 
peces, en les quals es pot gaudir 
molt a la vegada que és molt fà-
cil patir una ensopegada.

Cinc recitals
Des de principis de febrer, i ins 
aquest primer dimarts de juny 
el Teatre Fortuny ha presentat 
la segona edició del cicle Grans 
mestres a escena, una proposta 
que ha inclòs cinc recitals a par-
tir de grans textos de la literatu-
ra universal. 

La iniciativa vol adreçar-se 
als amants del teatre i també de 
la bona literatura, de la història, 
de la psicologia, del mestratge 
dels clàssics i de les grans in-
terpretacions i veus de l’escena 
teatral. Els cinc textos escollits 
en aquest cicle es capbussen, 
segons Cerro, en aquests grans 
temes. Els autors versionats per 
Cerro són Sèneca (Medea), T.S. 
Eliot (Història d’un assassinat 
a la catedral), Cervantes (Don 
Quijote de la Mancha), Shakes-
peare (Brut Assassí / Juli Cèsar) 
i Aleksandr Puixkin (Festejant 
Puixkin).

El repertori d’actors i ac-
trius que han recitat els textos 
són Laia Marull, Lluís Marco, 
Francesc Garrido, Enric Majó, 
Ferran Carvajal, Josep Julien, 
Camilo García, Joan Carreras, 
Jaume Comas, Sergio Caballero, 
Txe Arana i Mercè Mariné.

El cicle Grans Mestres 
a Escena abaixa el teló 
amb bones sensacions

CULTURA

L’activitat podria seguir la temporada vinent
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Olis, acrílics i ceres que encara 
reposen sobre els cavallets i que 
desprenen l’olor característi-
ca de l’obra acabada de pintar. 
De fet, fa molt poc que han de 
sortir dels tallers, i així es mos-
traran: sense marc ni loritures, 
en el seu estat pur. Les unes i les 
altres donen forma i contingut 
a l’exposició col·lectiva Comp.
art, que ins el 12 de juny omple 
l’espai El Llimoner de l’Escola 
d’Art i Disseny de la Diputació 
a Reus. Qui s’acosti al centre 
–l’entrada és lliure– podrà en-
dinsar-se en les diferents tècni-
ques artístiques utilitzades pels 
alumnes del curs monogràic 

sobre pintura de creació. La 
mostra pretén fer relexionar 
el públic sobre la diversitat de 
llenguatges i gèneres artístics, 
alguns dels quals es barregen 
de manera harmònica en una 
mateixa obra. 

Els autors de les diverses 
peces són M. Claustre Barrera, 
Joan Bonet, Rosa Clua, Eulàlia 
Esparò, Fina Ferré, Lluís Font, 
Lala, Maria Miras, Paco Miró, 
Mari Carmen Molina, Mariano 
Moreno, Ricard Moseguí, Te-
resa Muñoz, Carme Papiol, Juli 
Petra, Miguel Romero, Paqui-
ta Sánchez, Margarita Savall 
i Blanca Ventura. Es tracta de 
l’últim acte del curs escolar. 

L’Escola d’Art i Disseny 
mostra una exposició 
d’olis, acrílics i ceres
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Són obres d’alumnes d’un curs del centre


