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Teatre de Guerrilla promou un festival en trenta municipis

Jordi Serrat
GIRONA

El grup Teatre de Guerrilla ha presentat el Supermercat de Teatre de Catalunya, un nou festival de les
arts escèniques previst per a aquest estiu. La proposta neix amb la intenció d'estendre's a tot el territori
català, tot i que en aquesta primera edició està centrat a les comarques gironines (Alt i Baix Empordà, la
Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva), a més de les comarques barcelonines d'Osona i del
Vallès Oriental. En total compten, entre altres institucions, amb la participació de trenta ajuntaments i la
Diputació gironina, que són els principals patrocinadors del projecte, que neix amb un pressupost de
més de 300.000 euros. Teatre de Guerrilla, que porta la direcció artística, no ha tancat encara la
programació però ha avançat que hi haurà 23 espectacles professionals, 4 d'infantils, 5 de carrer i 8
d'amateurs -inclosos dins del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona-, a més d'activitats
paral·leles. Tot es farà els caps de setmana entre el 2 de juliol i el 12 de setembre. El Supermercat
garanteix la participació de 40 companyies catalanes, de la resta de l'Estat i estrangeres. Els
organitzadors volen un festival obert a tendències artístiques diverses i ja han anunciat la presència de
la companyia Animalàrium. El precedent d'aquesta experiència va ser el Supermercat del Teatre de la
Selva, una prova pilot que es va fer l'any passat en 11 localitats d'aquesta comarca. Quim Masferrer, de
Teatre de Guerrilla, va assegurar ahir que aspiren a ser un festival "de primer ordre" al país que tracti
"de tu a tu" la capital de Barcelona. La seva voluntat de fer "bandera de la ruralitat" no implica que no
vulguin fer molt bon teatre de nivell internacional i demostrar que des de comarques també es pot
gestionar un festival d'àmbit nacional català.
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