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Després que l’any passat
el jurat declarés desert el
VII Premi de Teatre Joa-
quim Maria Bartrina per-
què, segons els membres
del jurat, cap de la trentena
d’obres presentades me-
reixia rebre el premi,
l’àrea de Cultura s’ha po-
sat enguany les piles per-
què la vuitena edició no
passi desapercebuda. La
principal novetat d’en-
guany és que, amb la in-
corporació a l’organitza-
ció del premi del Centre
d’Arts Escèniques de Reus
(CAER), a banda dels
6.000 euros i l’edició del
text premiat, el guanyador
també tindrà la possibilitat
que la seva obra sigui re-
presentada als teatres de
Catalunya i de l’Estat es-
panyol. Per aquest motiu,
a banda d’altres aspectes
per valorar, el jurat
d’aquesta edició també
avaluarà especialment la
possibilitat que l’obra
guanyadora pugui ser pro-
duïda i representada pel
CAER. Tot i això, el direc-
tor del CAER, Cèsar
Compte, va advertir que la
possibilitat de representar
l’obra dependrà de la dis-
ponibilitat de traslladar les
paraules a l’escenari ja que
«hi ha textos que són im-
possibles o molt difícils de
representar». En el cas que
l’obra no pugui ser repre-
sentada, Compte va dir
que duria a terme una lec-
tura dramatitzada del text.

Un altre dels aspectes
que la regidora de Cultura,
Empar Pont, va destacar
ahir durant la convocatòria
del VIII Premi Bartrina, va
ser «la gran qualitat dels
membres del jurat
d’aquesta edició», que se-
ran el director artístic del
Teatre Nacional, Sergi
Belbel, l’actriu Montserrat
Carulla i la directora artís-
tica de l’Escena Nacional
d’Andorra, Ester Nadal.

Una altra de les novetats
respecte de l’any passat és
el canvi de dates en l’ator-
gament del premi, que tin-
drà lloc durant la setmana

de Sant Jordi de l’any vi-
nent, mentre que en les an-
teriors edicions sempre
s’havia atorgat durant la
tardor.

Tant Pont com Compte
van destacar que el Bartri-
na és un dels premis que té
més presència. «És una
iniciativa amb molta parti-
cipació, cada edició s’han
rebut un mínim de 30
obres», explicava Compte,
mentre que Pont manifes-
tava que queden pocs pre-
mis de teatre a Catalunya
«que estimulin els crea-
dors» i creuen que «el jurat
d’aquesta edició donarà

molt prestigi».
Els participants, que

han de tenir més de 18
anys, ja poden presentar
els seus textos inèdits i es-
crits en català fins al pro-
per 16 de gener al consorci
del Teatre Fortuny de Re-
us. L’objectiu d’aquest
premi és promoure la crea-
ció teatral i estimular els
joves autors en el conreu
d’aquest gènere literari. I
enguany, el CAER opta
també per la dramatúrgia
perquè l’autor guanyador
pugui veure representada
la seva obra i així popula-
ritzar les seves creacions.

L’obra guanyadora del VIII Premi
Bartrina tindrà la possibilitat de

ser representada pel CAER
Ahir es va convocar la vuitena edició del guardó, que s’atorgarà l’abril del 2009

Marta Buchaca va guanyar el V Premi Bartrina i el seu text va ser publicat fa dos anys. / E.P.

● L’Institut Municipal d’Acció Cul-
tural (IMAC) i el Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus (CAER) van con-
vocar ahir la vuitena edició del premi

E. VALCÁRCEL / Reus de teatre Joan Maria Bartrina, que
com cada any, concedirà al guanya-
dor 6.000 euros i l’edició del text.
Aquesta edició, però, també dóna la
possibilitat que l’obra premiada pu-

gui ser representada als teatres de
Catalunya i de l’Estat espanyol. Tot
dependrà de la disponibilitat per
traslladar les paraules del text gua-
nyador a l’escenari.

● El Perejils Festivals va
tancar dissabte passat la
segona edició del Festival
Multicreatiu de Reus amb
la cancel·lació de les ac-
tuacions musicals i les ac-
tivitats que s’havien de dur
a terme al parc de la festa i
al Mercreat de la plaça
Evarist Fàbregas a causa
de la pluja. Tot i que el
temps no va acompanyar
en el darrer dia del festival,
els seus organitzadors as-
seguraven ahir que la resta
d’activitats van superar les
expectatives previstes pel
que fa a la resposta de pú-
blic. En aquest sentit, el
cap de premsa del Perejils
Sound, David Fernández,
destacava ahir les «dues
mil persones que diven-
dres a la nit van passar pel
parc de la festa tot i que
també va ploure».

L’organització del festi-
val es va referir especial-
ment al mercat de nous
creadors Mercreart, en què
enguany van participar 32

artistes de Catalunya i
l’Estat espanyol. Tot i que
la pluja de dissabte va
obligar a plegar a primera
hora de la tarda, Fernández
explicava que l’espai va
tenir una gran presència de
públic durant tot el matí.

Els organitzadors també
es mostraven satisfets per
«l’excel·lent» participació
en la resta d’activitats del
festival, com ara l’actua-
ció inaugural de dijous, a
càrrec d’Onion Lab i Stö-
rung, i la conferència que
divendres passat va fer
l’arquitecte Santiago Ci-
rujeda a la seu del Col·legi
d’Arquitectes de Catalu-
nya de Reus. «Molta gent
va seguir la xerrada a peu
dret perquè no hi havia
prou cadires», explicava
Fernández, que també va
destacar que les sessions
de dansa i la segona mos-
tra de curtmetratges de
nous creadors Right Now!
també van aconseguir om-
plir el Centre d’Art Cal
Massó.

El Perejils Festival arriba al
final amb la suspensió

d’actes a causa de la pluja
EL PUNT / Reus

Una de les actuacions musicals del Perejils Sound. / EL PUNT

● Prop de cinquanta mú-
sics prendran part en el ter-
cer stage internacional de
música Felip Pedrell de
Tortosa, procedents d’ar-
reu de Catalunya i l’Estat
espanyol, i també de Fran-
ça i Itàlia. Des de demà, i
durant nou dies, aquests
participants «crearan a la
ciutat de Tortosa un am-
bient musical, jove, de
qualitat artística i també
pedagògica, entorn de la
figura del que fou mestre
de mestres, Felip Pedrell»,

segons assenyalen els or-
ganitzadors. La recepció
als alumnes es farà demà a
les deu del matí, i tot seguit
es faran les proves de ni-
vell. A la tarda, els partici-
pants seran rebuts oficial-
ment a l’Ajuntament de
Tortosa.

El quadre de professors
estarà format per concer-
tistes i pedagogs: Albert
Atenelle (piano), Carles
Trepat (guitarra), Sergi
Boadella i Marçal Cervera
(violoncel), Volkmar Holz
(violí) i Marc Armengol

(música de cambra). Com
a orquestra resident s’ha
convidat l’Ostia Chamber
Orchestra, que és la prime-
ra orquestra juvenil esta-
ble del litoral de Roma,
formada per 22 joves que
tenen entre 18 i 25 anys.
Els participants en el curs
tindran l’oportunitat de
formar part, juntament
amb aquesta formació ita-
liana, de l’orquestra de
l’Stage 2008, que estarà
dirigida per Massimiliano
Carlini i que inclourà di-
versos instruments (violí,

viola, violoncel, contra-
baix, oboè, flauta travesse-
ra, clarinet, fagot, trompa i
trompeta). El repertori que
treballaran –amb dues pe-
ces de Beethoven i una de
Haydn– s’interpretarà en
el concert de cloenda del
Festival de Música Felip
Pedrell, previst pel dime-
cres 23 de juliol.

Una altra novetat del
curs serà la conferència
que pronunciarà el clarine-
tista ebrenc Miquel Àngel
Marin, durant la qual pre-
sentarà el seu llibre Lo cla-

rinet és l’aixada, basat en
la seva vivència com a mú-
sic durant el temps que va
estudiar a Alemanya,
Aquest acte tindrà lloc di-
lluns que ve, dia 21, a les
sis de la tarda, la biblioteca
Marcel·lí Domingo.

28è festival
La celebració del curs co-
incideix amb el 28è Festi-
val de Música Felip Pe-
drell, que programarà con-
certs cada vespre, en di-
versos llocs de Tortosa. La
mostra començarà demà, a

les deu de la nit, amb una
actuació de l’Orquestra
Camera Musicae. La resta
de concerts, que comença-
ran a les vuit del vespre,
seran a càrrec del guitar-
rista Carles Trepat (dia
17), l’Ostia Chamber Or-
chestra (dia 18) i el pianis-
ta Albert Atenelle (dissab-
te, dia 19). Per diumenge,
20 de juliol, s’ha organit-
zat un concert dels profes-
sors del curs, i el dia 22 ac-
tuaran els alumnes que
hauran pres part en la con-
vocatòria d’enguany.

Arrenca el tercer curs internacional de música Felip Pedrell
C. FILELLA / Tortosa


