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CAMPUS

Els instituts de Manresa

alcen el teló per sisena vegada
JOSEPROJAS

Després de la seva actuació, els alumnes de i'IFP Flus i Pala van regalar un ram a la seva monitora. Carme Sánchez

GEMMA CAMPS
Manresa

A les dotze del matí, just
abans de sortir a escena, amb la
cridória de fons deis seus com-

panys de classe i els nervis a flor
de pell, els estudiants d'entre 15 ¡
16 anys del Lacetánia es prepa-
raven ahir per representar Flas-
husss, una de les obres que
inclou la 6a Mostra de Teatre ais
Instituís, que organitzen conjun-
tament Tlnstitut de Teatre de la

Diputació de Barcelona i l'Ajun-
tament de Manresa. Mentres-

tant, la directora de I'obra, que
també és la coordinadora de la

mostra, Teti Canal, els donava
els últims consells abans que
s'aixequés el teló i intentava
tranquil.litzar-los. Al vespre,
tocava repetir Pactuació, aquesta
vegada adregada ais familiars i
amics deis artistes i a alumnes
d'altres instituts.

La representació de La Lisís-
trata, a carree deis alumnes de
ITES Bages, posará demá el punt
final a un programa que han aco-
llit tots els instituts de la capital
del Bages i que també ha comp-
tat amb les obres Sempre plou
sobre muiiat, interpretada per
estudiants de l'IB Pius Font i
Quer; La casa de Bernarda Alba,
pels de ITFP Fius i Pala; i Peí
davant... i peí darrera, a carree
d'alumnes del Lluís de Peguera.
La regidora-delegada d'Ense-

nyament de l'Ajuntament de
Manresa, Teresa Just, explica
que, abans de les representa-
cions fináis de la mostra, que
«solen aplegar unes tres-ceníes
persones de públic en cada actua
ció», es fa un curset de teatre de
seixanta hores amb el qual es
pretén que els nois i noíes que

n'han participat «aprenguin a
expressar-se i que agafin més segu-
retat davant del públic i un cert
gustpeí món del teatre».

Mentre que hi ha instituts que
han adaptat aquest curs de tea
tre com una assignatura optativa
o un crédit variable, n'hi ha d'al
tres que l'han fet a fora de I'ho-
rari escolar. «Elprofessorat que
ha seguit el curs també n'está con
tení—assegura Just—perqué és
una manera d'introduir les arts ais
instituts: l'expressió corporal, la
música... Moltsprofessorsfins i
tot es queden parats que els seus
alumnes puguin teñir aquesta
espontaneitat».
Com cada any, els encarregats

de fer les classes ais alumnes són
actors de l'Institut del Teatre,
responsabilitat que en aquesta
edició ha recaigut sobre les man-
resanes Mireia Cirera, Carme
Sánchez, Teti Canal i Ada
Andrés, les q.uaisja han a
terme aquesta experiencia en
altres ocasions. La seva faina és
escollir i'obra que treballaran
amb els seus alumnes i adap
tar-la.

D'altra banda, també hi ha
algún grup deis que han actuat
en aquesta edició queja van fer
el curs l'any passat. «El fet que
molts alumnes repeteixin demos-

La representació demá
de «La Lisístrata»

posa punt final a la

6a Mostra de Teatre ais

Instituts

tra que aquesta activitat no només
els ajuda a nivell personal sinó que
elsfa agafar afecció peí teatre i
que s'interessin més per anar a
veure les obres que es represen

ten».

A banda de l'aportació técnica
que fa l'Institut del Teatre, la
Mostra de Teatre ais Instituís

també té un suport económic
que recau en l'Ajuntament de
Manresa i en les associacions de

pares deis diferents instituts.
Elisabet Tudó és técnica d'En-

senyament de l'Ajuntament de
Manresa. Tudó explica que la
mostra comenta a principi de
curs fins a la primavera, perqué
«a partir d'ara els alumnes ja
tenen massa feina. Es una cosa
que es va convenir amb tots els ins
tituts».

La Mostra de Teatre ais Insti

tuís, que enguany han aplegat el
Teatre Conservatori i Paula

2000, va sorgir del departamenl
d'Ensenyament de la Generali-
tat. «Com que aquíja teníem la
nostra Aula de Teatre ens van

venir a presentar aquest projecte i,
a partir d'aquí, ja ho vam tirar
endavant». «Molts alumnes, expli
ca Tudó, passen després a l'Aula
de Teatre, ja que, a partir de la
seva participació en la mostra, s'a-
feccionen a la interpretació i deci-
deixen continuarfent teatre».

D'altres poblacions de Catalu
nya que també celebren la Mos
tra de Teatre ais Instituts són

Terrassa, amb les obres Els tres
mosqueters, L'espantu i Punya-
lic-Uh!; Rubí, amb Els cees,
Robert Zueco i El somni d'una

nit d'estiu; i Sanl Cugat, amb
Bloody Mary Show.


