CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRE
Dissabte, 27 de març de 2010
Barcelona acull una jornada festiva amb motiu del Dia Mundial del Teatre
Els actes han estat promoguts per l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya,
l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya i Teatres Públics de Barcelona i organitzats
conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona.
El programa commemoratiu, s’inicia al matí, a les 12 hores, als Jardins William Shakespeare, al districte de
Les Corts. L’acte, conduït per l’actriu Lloll Bertran comptarà amb, la lectura del Manifest del Dia Mundial del
Teatre escrit per l’actriu anglesa Judi Dench i llegit per la mateixa Lloll, la lectura del Manifest de l’Associació
d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, llegit pel director d’escena Mario Gas i l’escenificació d’un
fragment de Ricard II dirigit per Carme Portaceli.
Comptarem amb la presència del Primer Tinent d’Alcalde, Carles Martí, del president de l’AADPC, Joan Maria
Gual, del president d’ADETCA , Daniel Martínez, la sotsdirectora del Teatre Lliure, Mònica Arús, el director
artístic del TNC, Sergi Belbel, el conseller delegat del TNC, Alfred Fort i representants del món de les arts
escèniques i la cultura.
A la tarda, Les Rambles de Barcelona acolliran els actes de celebració del Dia Mundial del Teatre, declarat el
1961 per l’Institut Internacional del Teatre (ITT), iniciativa que l’any vinent festejarà ja el seu 50è aniversari.
L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l’Associació d’empreses de Teatre de
Catalunya i Teatres Públics de Barcelona s’afegeixen a la crida de la comunitat teatral internacional amb
activitats de participació ciutadana al centre de la capital catalana. El tret de sortida d’aquesta tarda de
celebració del teatre el donaran, a les 17 hores davant el monument a Margarida Xirgu (a la plaça Canonge
Colom, davant del Teatre Romea), Lloll Bertran – amb la lectura del Manifest Internacional del Dia Mundial
del Teatre (escrit per Judi Dench) - i Mario Gas, qui llegirà el de l’Associació d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya. De la mateixa plaça Canonge Colom sortirà una cercavila popular, que passarà pel monument a
Pitarra a la plaça del Teatre (davant del Teatre Principal) i arribarà fins al Monument a Mari Sampere al
capdavall de Les Rambles.
El cercavila estarà amenitzat pel grup de teatre d’improvisació Xerraires, el grup de música Dixieland Rinho
Dixie Band i els alumnes de les escoles de l’ACET.
Durant la cercavila, es proposa un joc a tots als ciutadans que ens acompanyin:
Consisteix en trobar les dues parts d’un programa de mà i aconseguir, al final del recorregut, bescanviar-les
per les corresponents entrades de teatre.
Hi hauran bocins de programes de mà dels espectacles en cartell dels teatres de Barcelona, només haureu de
trobar qui té la meitat que es correspon amb la vostra i obtindreu entrades dobles per assistir a la funció de
nit, de dissabte, del Dia Mundial del Teatre.
Al llarg d’aquesta cercavila, que acabarà davant del monument a Mari Sampere s’hauran repartit més de
1000 localitats de quasi tots els espectacles en cartellera.
No t’ho perdis, vine, busca, troba la teva parella de programa i aconseguiràs entrades
per anar al teatre amb qui vulguis !!!!!!!

MATÍ: 12.00 hores :
Jardins de William Shakespeare
(av. de Pedralbes, entre el pg. dels Til.lers i el carrer Dulcet). Districte de Les Corts
L’actriu Lloll Bertran, llegirà el manifest internacional del Dia Mundial del Teatre escrit per Judi
Dench.
El director d’escena, Mario Gas llegirà el manifest de l’Associació d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya.
Parlament del Im. Sr. Carles Martí, Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.
Lectura dramatitzada d'un fragment de l’espectacle Ricard II dirigit per Carme Portaceli.
En acabar l'acte s'oferirà un petit refrigeri als assistents.
Organitzat per
Ajuntament de Barcelona, l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Teatres
Públics de Barcelona i Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC).

TARDA: 17.00 hores:
Cercavila popular per Les Rambles de Barcelona
Recorregut pels monuments a Margarida Xirgu, a Pitarra i a Mari Sampere
Convocatòria al monument a Margarida Xirgu, a la plaça Canonge Colom davant del Teatre Romea,
recorregut fins al monument a Pitarra, a la plaça del Teatre davant del Teatre Principal i finalitzem
davant el monument a Mari Sampere, al capdavall de Les Rambles.)
Ens acompanyaran a la cercavila el grup de teatre d’improvisació Xerraires i el grup de música
Dixieland Rinho Dixie Band i els alumnes de les escoles de l’ACET
17.00 h Plaça Canonge Colom. Monument a Margarida Xirgu. Davant del Teatre Romea.
Lectura dels MANIFESTOS del Dia Mundial del Teatre Catalunya, a càrrec de l’actriu Lloll Bertran i el
director d’escena Mario Gas

17.30 h La Rambla. Monument a Pitarra. Davant del Teatre Principal.
18.00 h La Rambla. Monument a Mari Sampere. Plaça del Teatre
Organitzat per
Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Teatres Públics de Barcelona i Associació
d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC).
Amb la col·laboració de
Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET) i Front d’artistes per a la recuperació de la Rambla.
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