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El teatre municipal incorpora la seva programació a les activitats festives amb dos espectacles

El florido pensil i Criatures són les dues
propostes del Joventut per al mes d’abril
MARGA SOLÉ

A la plaça
Guernica i al
Centre Cívic
del Gornal, hi
haurà més
oferta teatral

FOTO CEDIDA PER FOCUS

L’art de Molière no podia ser absent a les Festes de Primavera i
amb motiu perquè a la ciutat es
troba el Teatre Joventut, un dels
més punters de Catalunya i amb
una programació estable d’estrenes i espectacles de primera fila.
Així, del 15 al 18, al teatre municipal es podrà veure la companyia
Tanttaka Teatroa interpretant l’obra
El florido pensil. L’espectacle explica les vivències d’una colla de
nois sotmesos al sistema educatiu que va dominar l’Espanya de
la postguerra, des dels escenaris
de l’acció: l’escola, el cinema de
barri, la ràdio familiar, l’església i
la premsa, representada per l’aparentment inofensiu Tebeo. L’obra
també inclou herois, del còmic i del
cinema, mestres casposos, nanos
més o menys espavilats, capellans
i veus que la història ens ha donat
sense rostre com Matias Prats, Pedro Pablo Ayuso o Matilde Conesa.
El florido pensil és dirigida per
Fernando Bernués i Mireia Gabilondo, i els actors principals són
Ramón Ibarra, Mikel Gómez de
Segura, Rafael Martín, Paco Sagarzazu i Alfonso Torregrosa.
D’altra banda, del 22 al 24, i
coincidint de ple amb la celebració de les Festes de Primavera, es
presentarà l’espectacle Criatures,
de la companyia T de Teatre, dirigida per David Plana, interpretada
per quatre joves actrius i amb textos de Sergi Belbel, Paco Mir, Jordi

Una part dels protagonistes de Criatures, de T de Teatre
Mollà, Joan Ollé i Àgata Roca, entre d’altres. L’obra va
ser estrenada al teatre La
Plaza de Buenos Aires l’abril
de 1998 i és una visió àcida i
una mica insolent de la infantesa i, per extensió, de la vida
dels adults. “En la nostra condició de comediants –diu
la companyia– volem riu-

La poesia i els contes,
també protagonistes
d’aquestes festes
Les Festes de Primavera discorren al voltant de la festivitat de
Sant Jordi, el 23 d’abril. Això vol
dir que la lectura i els llibres prenen una dimensió molt important.
Per aquest motiu, algunes biblioteques de la ciutat han preparat
activitats especials.
La Biblioteca Josep Janés té
oberta fins al 20 d’abril la campanya Porta’ns una poesia per què
els poetes amateurs o professionals puguin portar els seus textos.
Amb els poemes recollits es farà
El teu llibre de poesia. L’endemà,
a les 18h, el Centre de Lectura Ramon Fernández Jurado serà l’escenari del lliurament de premis del
VI Concurs de Contes Infantils
Viatjà amb la imaginació, tu també pots fer un conte.
També el 21, a les 18.30h, a la
Biblioteca la Florida, Mar Ortega
llegirà Contes d’arreu del món i la

La rambla es
tornarà a
convertir en
punt de trobada
de llibreters i
lectors

Biblioteca la Bòbila acollirà l’exposició Tapes variades, tapes soltes
i algun llibre sencer, de Josep M.
Rius ‘Joma’.
D’altra banda, la biblioteca
públicoescolar Frederic Mistral ha organitzat, pel dia
22 a les 18.30h,
el taller de Sant
Jordi on es faran postals i es
muntarà una
exposició amb el nous llibres. El dia següent, el 23, s’exposaran els dibuixos dels alumnes
del CEIP Frederic Mistral.

Homenatge a M. Mercè
Marçal en el Barradas
Al marge de la programació de
les biblioteques s’han previst altres
actes. El Centre Cultural Barradas
acollirà, el dia 21, un acte d’homenatge i record a la poetessa Maria
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re’ns d’algunes coses de les quals
valdria més no fer-ho: mares que
odien els seus fills o que decideixen utilitzar-los per superar els
seus propis traumes i nens i nenes perduts en un món que no acaben d’entendre i que es troben amb
els vicis i pecats de la societat on
els ha tocat viure”. Criatures consta de quinze escenes que mostren

la terrible distància que separa, sovint, els grans dels petits. L’obra
intenta demostrar que, mirant enrere, en el nostre passat, podem
descobrir aspectes de nosaltres
mateixos que no ens en satisfan.
Però durant les Festes de Primavera no sols es podrà veure
teatre al Joventut. Àmbit Cultural
Gornal organitza, el dia 24, un Dia
de Teatre que començarà a les
12h a l’avinguda Carmen Amaya
amb titelles. A les 19.30h, el grup
de teatre Thàbata presentarà Encuentros y contactos al Centre Cívic del Gornal i, a les 22h, la Compañía de Teatro Temporal posarà
en escena l’obra Todas las noches
son cabaret. Alhora, el dia 24 a les
22h a la plaça Guernica, la Comissió de Festes de Collblanc-la Torrassa presenta una Nit de Teatre
amb clau d’humor amb la Compañía de la Luz i Tots plegats. Per
endolcir la vetllada es podrà gaudir de xocolata amb galetes.

Mercè Marçal en el qual intervindran les autores Lluïsa Fortes i Rosa Idartua. Aquest acte és organitzat pel Programa Municipal per
a la Dona i començarà a les18h.
A les Festes de Primavera ja
són tradicionals Les 12 hores de
contes i... bon viatge. La quarta
edició d’aquesta activitat estarà
dedicada, com el seu títol indica,
al món dels viatges. Durant la
jornada, narradors i narradores explicaran tota mena de contes, històries i llegendes en un espai ambientat a la manera de les antigues
estacions i mitjans de transport.
Xarxa de Biblioteques, Consell de
la Joventut i l’Esplai, Sopa de Lletres i Lletres kontades són els organitzadors. L’horari és ben ample, per poder facilitar la presència
de nens, joves i adults al llarg de
tot el dia. El Barradas s’omplirà de
narracions d’11 a 14h i de 16h a 1
de la matinada (a partir de les 21h,
el contes seran per a adults).

