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Unademandafinsaradesatesa
Més de 18.000
alumnes participen
al circuit escolar de
cinema en valencià

Ester Pinter
VALÈNCIA

Francesc Felip, responsable
dels projectes audiovisuals
de la Federació Escola Va-
lenciana (FEV), no se’n sap
avenir. Assegura que s’han
vist desbordats per l’elevada
demanda de les escoles per
assistir a les sessions de ci-
nema en català que la FEV
ha organitzat les últimes
setmanes així com per part
dels ajuntaments per tal
d’acollir-les als seus munici-
pis. “Portem tants anys de
sequera que la gent està de-

sitjosa d’anar al cine en va-
lencià”. I afegeix: “Hem
pogut comprovar que hi ha
realment una demanda, so-
bretot als pobles”.

A aquesta primera edició
del circuit escolar de cine-
ma en valencià que acaba
de finalitzar hi han assistit
uns 18.000 alumnes de 130
escoles. Les 37 projeccions
s’han fet a nou municipis
entre els que hi ha València,
Dénia, Benetússer, Sagunt,
Torrent, Muro i Petrer. Da-
vant l’èxit, la FEV ja té pre-
vist organitzar una segona
edició de Cinema a l’Escola
el pròxim mes d’octubre a
nou municipis més els ajun-
taments dels quals ja han
mostrat el seu interès.
Aquests són la Vall d’Uixó,
Picassent, Burjassot, Sue-

ca, Ontinyent, Algemesí,
Gandia, l’Alfàs del Pi i Alcoi.

Felip destaca que a pobles
com Petrer (Valls del Vina-
lopó) hi havia només previst
un passi i se’n van acabar
fent tres, entre altres coses
perquè s’hi va apuntar una
escola de Pilar de la Forada-
da, l’últim poble del territo-
ri valencià i que és castella-
noparlant. Des de Xest,
també castellanoparlant,
igualment es van sumar a la
iniciativa. Els títols que
s’han ofert en la primera
edició han estat: Happy
Feet, Arthur i els Minimoys,
La bicicleta, Salvador i els
curtmetratges escolars del
festival Inquiet.

Francesc Felip lamenta
que ni la Diputació de Va-
lència ni la d’Alacant oferei-

xin films en valencià en la
seva oferta cultural per als
municipis. Tanmateix, sent
que l’estrena d’alguna pel·lí-
cula en català hagi estat no-
més excepcional, com és el
cas del Tirant lo Blanc, de
Vicente Aranda, o de les de
Ventura Pons. Per contra-
restar-ho, des d’Escola Va-
lenciana es vol posar en
marxa el Circuit Municipal
de Cinema en Valencià, que
també aniria dirigit a
adults, i per al qual ja comp-
ten amb el suport de 21
ajuntaments. Ja han iniciat
les converses amb la Gene-
ralitat de Catalunya per tal
que, així com fa per a les
Illes Balears, prepari una
còpia més en català d’una
pel·lícula a estrenar per al
País Valencià. ■

Entrada dels alumnes a la sessió ‘Happy Feet’ a Torrent
■ FEDERACIÓ ESCOLA VALENCIANA

Vadereposicions
Espectacles comercials i produccions gironines formen la programació teatral
d’aquesta primavera de Girona, amb el ‘Cyrano de Bergerac’ com a gran reclam

Elisabet Escriche
GIRONA

José Sacristán, Oriol Brog-
gi, Juan Echanove i Sergi
López són alguns dels ac-
tors que passaran pels tea-
tres de l’àrea metropolitana
de Girona durant aquest
segon trimestre de l’any.

El Teatre Municipal aco-
llirà una desena d’especta-
cles de teatre i dansa. El tret
de sortida el donarà dijous
Primera història d’Esther,
de Salvador Espriu, una
producció del TNC dirigida
per Oriol Broggi. El director
Julio Manrique portarà Els
boscos; la companyia ma-
drilenya UR Teatro, El chico
de la última fila de Juan Ma-
yorga; i José Sacristán diri-
girà i interpretarà amb Ana
Labordeta Un picasso, un
text de Jeffrey Hatcher ver-
sionat per Nacho Artime.

Un altre dels grans textos
teatrals que s’interpretarà
al Teatre de Girona serà el
Cyrano de Bergerac d’Ed-
mon Rostand amb la direc-
ció de John Strasberg. Tam-
bé es podrà veure l’obra gua-
nyadora del Premi Teatre
Barcelona 2006, Idaho i
Utah, dirigida per l’aclamat
Albert Espinosa. L’encarre-
gada de tancar l’apartat dra-
màtic serà Visitando al Sr.
Green, dirigida per Juan
Echanove. En l’apartat de
dansa es podrà veure una
fusió de hip-hop i flamenc
de la companyia de Sant

Cugat del Vallès, Color
Dansa, batejada amb el nom
de Mientes + K parpadeas i
un espectacle dedicat a Gil-
berto Ruiz-Lang, ballarí i
mestre de l’Institut del Tea-
tre, que s’estrenarà el dia in-
ternacional de la dansa i en
què participaran represen-
tants de les companyies
més importants del país.

A l’escenari del Teatre de
Salt tornaran aquesta pri-
mavera l’actor Sergi López
amb l’obra Non Solum, Los
Modernos amb Lo mejor i El
musical més petit amb Tu,
jo, ell, ella... i 10 anys més.
“S’ha apostat per reposar les
tres actuacions perquè mol-
tes persones es van quedar a
fora i no van tenir l’oportu-

nitat de veure’ls”, explica un
dels programadors, Josep
Domènech. En l’apartat de
música destaquen les actua-
cions de The Drones, que
l’any passat va guanyar un
premi al millor grup d’Aus-
tràlia. “És un rock brut i sal-
vatge que promet molt”, as-
segura Domènech. En dansa
s’acollirà el quart concurs

coreogràfic de Salt on es
veuran els espectacles gua-
nyadors de la passada edició:
I tu, hi toques i Raíz I.

La Sala La Planeta de Gi-
rona aposta pels nous crea-
dors, com Jordi Casanovas
amb Andorra, i per reestre-
nes d’obres de gironins, com
L’última habitació de Xavi-
er Pujolràs o Made in Xina

de Cascai Teatre, que es va
representar per primer cop
en l’últim Temporada Alta.
La Planeta també serà l’es-
cenari del festival Inund’Art.

L’Auditori de La Mercè
opta per produccions pròpi-
es i creades per artistes de
casa. En total hi haurà nou
espectacles, sis dels quals
són de nova creació. ■

Una escena de l’obra ‘Cyrano de Bergerac’, d’Edmund Rostand, que s’interpretarà al Teatre de Girona ■ AVUI




