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Redacció

El grup de teatre jove (H)istrionis 
Teatre serà l’encarregat d’obrir 
avui la 23a edició de la Mostra de 
Teatre Jove amb la representació 
de l’obra Peus descalços sota la 
lluna d’agost escrita pel novel-
lista i dramaturg del camp, Joan 
Cavallé. Amb aquesta obra l’au-
tor alcoverenc va guanyar els 

premis 14 d’Abril de 2008 i de la 
Crítica Serra d’Or de l’any 2010. 
Aquesta tragèdia explica com en 
un poble aparentment tranquil 
apareixen unes restes humanes. 

Fins al 15 de juny es podran 
veure les múltiples obres de la 
23a edició de la Mostra de Teatre 
Jove de la ciutat de Tarragona, 
organitzada per les conselleries 

de Joventut i Cultura de l’Ajun-
tament de Tarragona. Enguany, 
l’aparador del teatre juvenil 
presenta al Teatre Metropol 
onze obres interpretades per 
col·lectius de joves tarragonins 
amb inquietuds teatrals i cul-
turals. En aquesta edició, par-
ticiparan onze grups de teatre 
de col·lectius joves, quatre que 

provenen de centres educatius o 
formatius i set grups que proce-
deixen del teatre amateur. 

En aquesta edició es repre-
sentaran ins a cinc obres de 
creació pròpia i sis obres d’es-
criptors teatrals reconeguts com 
Joan Cavallé, Nikolai Gógol, Car-
les Batlle, Maribel Masip, Juan 
Mayorg, Juan Cavestany i An-
tonio Onetti. Els grups, per or-
dre de representació, seran: (H)
istrionis Teatre, CET-Teatre, La 
Faixsula (Faixa suada de l’àvia), 
Ara Teatre, Col·legi Lestonnac, 
Aula de teatre Sagrat Cor, Grup 
de Teatre Vis de Vanadi, Torna-
vís Teatre, SOMSET, Torralba 
Teatre Jove i CIA Seven 6. 

(H)istrionis Teatre obre la 23a 
edició de la Mostra de Teatre Jove

CULTURA

Representaran l’obra ‘Peus descalços sota la lluna d’agost’ de Joan Cavallé

Alba Nebot Donés

Aquest podria ser l’últim any 
que la Feria de Abril de Bona-
vista, i que organitza la Casa de 
Andalucía en col·laboració amb 
l’Ajuntament, no compta amb 
les paradetes individuals de cada 
associació, el que anomenen 
model antic. Charo Garcia, la 
presidenta de la Casa de Anda-
lucia, que s’ocupa de tota la part 
d’espectacles de la Fira, explica 
que ells «estan lluitant per tor-
nar al format antic, per tornar 
a les casetes i creiem que l’any 
que ve ho aconseguirem, perquè 
sembla que des de l’Ajuntament 
també ho volen fer». En el seu 
moment es va canviar el format 
de la festa perquè les paradetes 
suposaven un cost econòmic per 
les associacions que, amb la crisi 
econòmica, van deixar de poder 
assumir.

Enguany, la ira donarà el tret 
de sortida aquest dijous i s’allar-
garà ins el dia 1 de mai. Es realit-
zarà a Bonavista, sota la mateixa 
carpa que l’any passat, un recinte 
de 1.200 metres quadrats que 
acullirà tots els actes culturals.

Les diferents associacions i 
escoles locals portaran les seves 
pròpies actuacions, però també 
participaran professionals de 
l’art andalús, des de ballarins a 
cantaores. «Sempre hem inten-

tat potenciar els grups locals, 
com Son del Sur i De Tacones 
y Cuerdas, i la programació de 
la ira ho demostra», explica la 
presidenta. A més, compten amb 
dos actes estrella. El dijous, dia 

de la inauguració, actuarà el re-
conegut cantaor Luís sánchez. 
«És el cantant de El Último Tri-
buto, i ho va ser de Los Gordo-
nes. És una de les mes potents 
del panorama lamenc», asse-
gurava García.D’altra banda, re-
peteix per segon any consecuitu 
l’espectacle de doma de cavalls, 
probablement, el més espectacu-
lar de la ira i que es celebrarà el 
diumenge a dos quarts de dotze 
del matí.

Andalusia és de tots
L’any passat van assistir a la ira 
prop de quaranta mil persones i, 
enguany, «esperem com a mínim 
arribar-hi, però creiem que po-
dem superar aquesta xifra», diu, 
amb convicció García.

A la ira , «tothom hi és convi-
dat. Vénen persones amb vincu-
lació amb Andalusia i sense, fa-
mílies i joves. Depenent de l’hora 
del dia hi ha un públic o un altre. 
Renim grups catalans de rumba 
o de fusió», explicava la presi-
denta, que assegurava que l’únic 
requisit per gaudir de la ira és 
que «t’agradi el cant o el ball».

FESTA

La Casa de Andalucía vol tornar al 
model antic per la Feria de Abril
Se celebrarà aquest cap de setmana, amb diferents actuaccions, orientades al flamenc

CRISTINA AGUILAR

Nenes ballant durant la Feria de Abril de l’any passat.

DANSA

CEDIDA

Nens i nenes a la trobada d’Osca de danses tradicionals.

Alba Nebot Donés

L’Esbart Dansaire de Tarragona 
ja compta amb 34 anys d’histò-
ria a les seves espatlles, el que 
els ha permès consolidar-se 
com una de les entitats de cul-
tura tradicional catalana més 
arrelades a Tarragona. 

Es tracta d’una entitat que 
reinterpreta la música i la dansa 
folklòrica catalana sense per-
dre’n l’escència, amb grups per 
nens com per adults. Una de les 
seves tasques, és transmetre la 
dansa tradicional catalana a al-
tres territoris i, amb aquest ob-
jectiu en ment, aquest abril van 
viatjar ins a Osca per participar 
del III Encuentro Nacional de 
Escuelas de Folklore José Ro-
drigo, amb els grups més joves 
de l’entitat. «Així, veuen altres 
nens que també fan danses 
tradicionals i això els motiva 
a continuar amb aquest tipus 
de dansa», diu el president de 
l’Esbart Dansaire de Tarragona, 
Josep Lluís Peñalver.

De fet, l’únic problema que 
afronta actualment l’esbart és 

la desconeixença del públic cap 
al seu format de dansa. El pre-
sident explicava que «moltes 
vegades la gent creu que només 
fem sardanes, i en realitat te-
nim un centenar de danses de 
diferents racons de Catalunya, 
entre les quals hi ha moltes 
diferències, tant en la música 
com en el mateix ball». Una de 
les tasques de l’Esbart, que rea-
litza, sobretot, el seu «buc insíg-
nia», el cos de ball, és redesco-
brir danses que s’havien oblidat 
o que no estan documentades, 
i músiques per les quals ja no 
hi ha partitures, creant un es-
pectacle que sigui modern però 
evoqui a les arrels de la cultura.  
La propera actuació en la qual 
presentaran una nova dansa 
serà Santa Tecla.

«Hi ha coreograies que bus-
quen l’espectacularitat però 
utilitzant les danses tradicio-
nals», assegurava. Amb aquesta 
airmació doncs, l’única mane-
ra que hi ha per conèixer, real-
ment, l’espectacle que ofereix 
l’Esbart, és anant-lo a veure.

Josep Lluís Peñalver: 
«La gent creu que només 
fem Sardanes»
L’Esbart Dansaire reinventa la tradició catalana


