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Una de les persones gairebé
anònimes però de cabdal impor-
tància perquè la màgia del teatre
es mantingui viva tindrà el seu
moment de glòria el proper dia 25
en la gala de lliurament dels pre-
mis de l’Associació Gironina de
Teatre. 

Jaume Alsina, tècnic del Teatre
El Jardí de Figueres, rebrà el premi
Pep Mora per la seva «llarga tra-
jectòria i el seu pes en la tradició
teatral empordanesa» i per «ser
una d'aquestes figures invisibles
que fan possible que s'aixequi i s'a-
baxi el teló», va explicar ahir Quim
Noguera, director de l'escola de
teatre El Galliner de Girona.

Alsina es va mostrar minuts
després en conversa telefònica
«sorprès» i «content» per un pre-
mi que reconeix «la feina d'anys».
«He fet tot el que es pot fer al tea-
tre», confessa aquest figuerenc
nascut el 14 de febrer del 1954.

Alsina va debutar d'actor als 14
anys als Pastorets i el 1975 va ser un
dels fundadors del grup Taller de
Teatre de Figueres. Va treballar
de tècnic amb El Talleret de Salt,
embrió del festival Temporada
Alta. Avui exerceix com a tècnic al
Teatre El Jardí, el Patronat de la
Cate i l'Auditori d'Els Caputxins, a
més de programar els especta-
cles infantils de Figueres.

El premiat ha volgut aprofitar el
seu moment de «visibilitat» per
evocar la figura del «senyor Sala»,

un tècnic del Teatre Municipal de
Girona que el va influir decisiva-
ment. Abans de la creació de l'es-
cola de teatre de tècnics i de l'Ins-
titut del Teatre de Barcelona, Sala
va formar un munt de tècnics que
després es van escampar pels
equipaments de les comarques
gironines. 

El premi Pep Mora, que porta el
nom de l'actor de gest olotí mort el
1999 en accident de trànsit, l'ha de-
cidit un jurat format per Pep Tor-
ner, tècnic de cultura de l’Ajunta-
ment de Figueres; Mercè Mas, di-

rectora de l’Aula de Teatre de la
UdG; Natalia Espinet, coreògrafa
i activista cultural; Pablo Paz, es-
cenògraf; i Cristina Cervià, actriu
i guanyadora de l’edició anterior
del Premi de l’AGT.

El lliurament tindrà lloc el 25 de
maig en la gala del teatre profes-
sional gironí a la sala La Planeta de
Girona, on s'escenificarà l'obra
aWish, de Carlo Mô & Mr. Di. 

Durant l'acte també es lliurarà
el premi al millor espectacle del
2015, que ja compta amb set fina-
listes, tal com es va fer públic ahir:

Venturade Meritxell Yanes i David
Planas; Cosas que se olvidan fácil-
mentede Xavi Bobés; La Cridade
Cos a Cos, Històries de boscos i La
Planeta; Momo de la companyia
Anna Roca; Yvonne, princesa de
Borgonyade la companyia Teatre
Brik i Kilòmetres de Meritxell Ya-
nes. Per decidir el premi s’ha con-
vidat a votar als socis de l’AGT i
agents de la cultura i les arts escè-
niques. Els Premis tenen  el suport
de la Generalitat i la col·laboració
del Cafè Restaurant Le Bistrot i la
Sala La Planeta de Girona.
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Jaume Alsina rebrà el premi Pep Mora
de l'Associació de Teatre de Girona
Una gala el dia 25 a la sala La Planeta acollirà l’entrega del premi al millor espectacle del 2015, que ja té els finalistes�

Jaume Alsina s’incorpora a un espectacle per emplomar l’humorista Leo Bassi. 
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Els set finalistes
MILLOR ESPECTACLE DEL 2015 

«Ventura»
DE

«Cosas que se olvidan
fácilmente»
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«La crida»
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«Històries de boscos»
DE

«Momo»
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«Yvonne, princesa de
Borgonya»

DE

«Kilòmetres»
DE

Una dotzena de museus catalans
s'ha sumat a la plataforma Google
Art Project gràcies a l'acord asso-
lit per l'empresa amb el Departa-
ment de Cultura, que es va pre-
sentar ahir a propòsit dels actes del
Dia Internacional dels Museus.

Els museus catalans que a par-
tir ara s'incorporen a la plataforma
de Google, que va néixer amb
l'objectiu de millorar l'accés a l'art,
se sumen als tres que ja formaven
part d’aquesta: el Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC), el
Museu Episcopal de Vic i la Fun-
dació Rafael Masó.

Des de la seva creació al febrer
del 2011, Google Art Project ha
acumulat més de 250.000 imatges
de 13.000 artistes gràcies a la col·la-
boració amb 775 institucions, en-
tre les quals es troben la Tate Bri-
tain de Londres, el Metropolitan
Museum de Nova York o la Galle-
ria degli Uffizzi de Florència (Ità-
lia).

Gràcies a la plataforma, els
usuaris poden accedir a través de
Google Street View a l'interior dels
museus i fer una visita en visió
panoràmica de 360 graus i visua-
litzar peces destacades de les
col·leccions a través d'imatges de

gran resolució.  La localitat de Sit-
ges és la seu de quatre dels museus
que se sumen al projecte: el Mu-
seu Cau Ferrat, el Museu Maricel,
el Museu Romàntic i el Palau Ma-
ricel, i la Biblioteca-Museu Víctor
Balaguer de Vilanova i la Geltrú.

De la província de Barcelona,
s'incorporen a la plataforma les ob-
res del Museu de Ciències Naturals
de la capital catalana, la Fundació
Municipal Joan Abelló, de Mollet
del Vallès, i el Museu de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya, de
Terrassa. A més, els museus tar-
ragonins d'Art Modern i Nacional
Arqueològic són altres de les ins-

titucions que s'afegeixen al pro-
jecte, que també incorporarà les
obres de la Fundació Pau Casals
del Vendrell (Baix Penedès) i el

Museu d'Art Jaume Morera, de
Lleida (Segrià). Es preveu que, en
una segona fase, s'afegeixin a la
plataforma dotze museus.
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Una dotzena de museus catalans
se sumen al Google Art Project 

Visita virtual al Museu Arqueològic de Tarragona. 
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