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La supressió de la subvenció
del Ministeri de Cultura fa
perillar la continuïtat del
Festival de Titelles de l’Alt
Camp. L’Ajuntament de Valls
manté enguany “la marca”,
però amb una versió més
reduïda: només dura un cap
de setmana i retalla a més
de la meitat el nombre de
grups participants.

El festival Guant
penja d’un fil

l festival Guant de Valls, que engua-
ny arriba a la vuitena edició, s’hi pot
conèixer la més àmplia gamma de

manipulació d’objectes: des dels titelles de
guant, titelles de dit, de tija i teatre d’objec-
tes fins a propostes més arriscades. Però el
certamen s’aguanta més que mai per un fil.
L’any passat es va salvar a última hora grà-
cies a una subvenció de 50.000 euros del Mi-
nisteri de Cultura, que arribava després
d’uns mesos de dubtes, en què el pla d’auste-
ritat de l’Ajuntament de Valls semblava que
el condemnava a la periodicitat biennal.
Com que el festival va poder esgarrapar fi-
nalment la subvenció de l’Estat, va tirar en-
davant. Però l’ai al cor torna enguany, per-
què el ministeri ha tancat l’aixeta i no ha fet

A arribar ni un euro. I això posa la continuïtat
del Guant altre cop a la picota. De moment,
enguany, el consistori vallenc ha decidit
“mantenir la marca”, però amb una versió
més “sostenible”: el festival es concentra en
aquesta edició en un únic cap de setmana
(entre avui i el diumenge, dia 14), mentre
que tradicionalment es desplegava al llarg
de dos caps de setmana. I també es redueix a
més de la meitat el nombre de companyies
participants, que aquest cop només seran
sis. “Valia la pena mantenir la marca del
Guant o no? L’Ajuntament pensa que sí que
valia la pena i per això s’ha decidit a tirar en-
davant el Guant, tot i que adaptant-lo al ci-
cle econòmic actual”, segons fonts de l’àrea
de Cultura de l’Ajuntament de Valls.

DIAGNÒSTIC
HAMLET
Espectacles inaugural
Companyia: Pelmànec
Titellaire: Miquel
Gallardo
Dia i hora: 12
d’octubre, a les 22 h
Lloc: Teatre Principal
de Valls

Univers de titelles
Al festival Guant es
poden veure diverses
modalitats de
manipulació
d’objectes: titelles de
guant, de dit i de tija
i propostes més
arriscades. 
EL PUNT AVUI
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El Punt Avui col·labora amb el premi
d’assaig breu Josep M. Gort Sardà

l Punt Avui ha renovat la col·laboració amb
l’organització del premi d’assaig breu Josep Maria
Gort Sardà, inclòs dins els Premis Literaris Baix Camp
per a Joves Escriptors. Dotat amb 300 euros, el
certamen premia columnes periodístiques o articles
d’opinió, reculls d’aforismes de creació pròpia i posts
de bloc, entre d’altres formes de pensament crític
expressat per escrit. Si el text premiat és inèdit, El Punt
Avui el publicarà en alguns dels seus productes
editorials. El guardó va néixer l’any passat, coincidint
amb la celebració del 50è aniversari d’Òmnium
Cultural en l’àmbit nacional i del 40è aniversari de la
creació de la delegació del Baix Camp.

PREMIS LITERARIS BAIX CAMP PER A JOVES
Reus
El cartell també inclou la convocatòria del certamen de
poesia Gabriel Ferrater i el de narrativa breu Antoni Bofarull.

El fotògraf Pep Escoda, a la sala
d’exposicions de Caixa Tarragona

a remenat pels calaixos que guarden els més de
64.000 negatius fotogràfics que ha anat acumulant en
els darrers vint anys i n’ha fet una selecció. Pep
Escoda, fotògraf tarragoní que ha guanyat més de vint
premis Lux, exposa la seva obra més personal a la sala
d’exposicions de la Fundació Caixa Tarragona. Ha
titulat el muntatge amb el nom El calaix dels somnis:
“perquè rescata del seu arxiu l’essència de la seva obra
d’autor”, segons la comissària, Sílvia Omedes. En el
centenar de fotografies que exposa s’hi detecta “la
reflexió del fotògraf sobre l’ésser humà i el seu entorn,
sobre allò que els homes han creat i el que han
destruït”, segons Omedes, que hi afegeix que l’obra no
està exempta d’humor i ironia.

EL CALAIX DELS SOMNIS
Sala d’exposicions de la Fundació Caixa Tarragona.
Fins al 13 de gener
Escoda mostra imatges de països per on ha viatjat, retrats de
temporers de la vinya, una sèrie sobre les Terres Cavades de
Tarragona i instantànies d’edificis de la ciutat, entre altres.

La Caputxinada, a Reus
rriba a Reus l’exposició La Caputxinada. Crònica

gràfica, de Guillem Martínez, un recull d’imatges
captades durant els fets que van passar al convent dels
pares caputxins de Sarrià el març de 1966, amb motiu
de l’assemblea constitutiva del Sindicat Democràtic
d’Estudiants de la Universitat de Barcelona.

LA CAPUTXINADA
Centre Mas Iglesias de Reus. Fins al 7 de desembre
La mostra aplega 51 imatges, algunes de les quals són
còpies de l’època
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LA CAPUTXINADA
Guillem Martínez
Descripció: Recull
d’imatges sobre la
Caputxinada, nom
amb el qual es
coneixen els fets
que varen tenir lloc
al convent dels
pares caputxins de
Sarrià de Barcelona
el 1966.
Lloc: Centre de la
Imatge Mas Iglesias
de Reus.
Dies: Fins al 7 de
desembreEls retrats són una de les passions de Pep Escoda. J. C. L.

El festival de titelles, amb la direcció ar-
tística de la companyia Pa Sucat, s’ha fet fa-
mós arreu del territori per la singularitat
d’algunes de les seves propostes escèni-
ques. Enguany, tot i la reducció en dies i en
grups participants, s’intenta mantenir
aquesta particularitat i, en paraules de Jor-
di Cartanyà, el seu director artístic, tot i
que la situació econòmica obliga a reajus-
tar les dimensions del certamen, igualment
s’hi podran veure “espectacles diferents,
que busquen sorprendre l’espectador in-
fantil i també l’adult”.

També per a adults
La companyia Pelmànec inaugurarà el

Guant avui a la nit, al Teatre Principal de
Valls, amb l’espectacle per a adults Diag-
nòstic Hamlet, que es basa en un dels grans
clàssics del teatre i planteja una aparent fo-
llia de Hamlet i la seva angoixa vital. Per a
aquesta proposta, la companyia de Piera
compta amb el titellaire Miquel Gallardo,
que manipularà titelles de mida natural.

També participarà en aquesta edició del
festival una companyia habitual els últims
anys com és Txo Titelles, que presentarà
l’espectacle familiar Safra i Serafí –inclòs
també en la cartellera estable de tardor dels
teatres de Valls–. Una altra proposta fami-
liar és La maleta de l’Agustí, de la company-
ia Farrés Brothers @ Cia, que s’inspira en
un petit fragment de la vida del fotògraf ca-
talà Agustí Centelles. Completarà el cartell
d’espectacles al Teatre Principal i clourà el
programa la companyia Ytuquepintas,
amb Art amb sorra. En aquest espectacle
(diumenge dia 14, a les 18 h), només amb
les mans i utilitzant sorra sobre un vidre,
l’il·lustrador i artista de circ Borja Gonzá-
lez dibuixarà i projectarà en una gran pan-
talla les seves històries, amb l’acompanya-
ment del teclista Roc Sala Coll.

L’altre escenari d’aquesta vuitena edició
del Guant serà el Pati, on, tant dissabte com
diumenge, hi haurà instal·lat el teatre sobre
rodes de la companyia Ymedioteatro, que
presenta l’espectacle Siete. Aquest muntat-
ge fusiona teatre de carrer i de sala en set
metres quadrats de teatre ambulant on hi
poden accedir una quinzena de persones
per poder contemplar una funció que té
una durada de vint minut. S’hi podran
veure titelles curiosos i objectes, en un
muntatge sense paraules i amb música.

A banda de Valls, els municipis del Pla de
Santa Maria i Vilabella també seran seus
dels espectacles del Guant, que en els dar-
rers anys ha volgut impulsar el món del ti-
tella arreu de la comarca de l’Alt Camp. En
aquesta edició, serà la mateixa companyia
vallenca Pa Sucat la que portarà el seu es-
pectacle Les meravelles d’Orient a aquestes
poblacions. Aquesta proposta, premiada
en diferents certàmens durant els últims
anys i adreçada al públic familiar, es podrà
veure al local polivalent de Vilabella el dis-
sabte 13 d’octubre (18 h). L’endemà, la
companyia vallenca oferirà el mateix es-
pectacle a la vela de la Fira del Pla de Santa
Maria (17 h). ❋

Pa Sucat
La companyia
d’espectacles
vallenca Pa Sucat
assumeix la
direcció artística
del Festival de
Titelles de l’Alt
Camp, Guant.
També hi participa
activament, amb la
presentació de
l’espectacle Les
meravelles
d’Orient.

Arreu
de l’Alt
Camp
A més de Valls,
enguany se sumen
al festival Guant
els municipis del
Pla de Santa Maria
i Vilabella, que
també seran seus
dels espectacles
de titelles.




