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Editorial

El teatre a escena
Des dels orígens de l' IES, exceptuant-ne algun any, 
s'ofereix   el  taller  de  Teatre  com  a  activitat 
extraescolar, emmarcat, en un principi, a la Mostra 
Comarcal  de Teatre, patrocinada per la Fundació 
La  Caixa,  i,  actualment,  al   projecte 
CaixaEscena,que es realitza a nivell estatal i fins i 
tot,en algun cas, amb centres de la Catalunya Nord 
i d'Occitània.

El  foment  de  les  arts  escèniques  és  una  aposta 
interdisciplinar  que,  a  part  de  treballar  la 
interpretació i l'expressió corporal  també potencia 
altres  ítems  com  el  creixement  personal, 
estimulant  actituds  d'autoestima,  responsabilitat, 
autodisciplina...  i  també  fomenta  el  treball 
cooperatiu  i  els  valors  de  treball  grupal,  com la 
sociabilitat, el respecte, l'empatia...

Enguany  dins  les  obres  ofertades  pel  projecte 
CaixaEscena,  la  Maria  Manau,  responsable  i 
directora tècnica del taller, i els nostres alumnes, 
van  triar  una  obra  clàssica  grega:  Els  perses 
d'Èsquil, una tragèdia que explica la darrera guerra 
mèdica.

Els Perses

L'obra  representada  l'altre  dia  a  L'Aliança, 
anomenada  Els  Perses,  tractava  sobre  l'última 
guerra  mèdica,  a  l'illa  de  Salamina,  en  la  qual 
s'enfrontaven grecs i perses.

La  guerra  la  van  guanyar  els  grecs,  contra  tot 
pronòstic, ja que l'exèrcit persa doblava el grec en 
nombre  de  soldats  i  ,  òbviament,  es  creien 
superiors i, per tant, victoriosos.

A l'adaptació d'aquesta obra, que el grup de l' IES va 
representar a l' Aliança, es podia copsar la decepció 
del poble persa. El seu rei va ser l' instigador i l'únic 
supervivent de la cruenta batalla, al final, davant 
la  realitat  implacable,  es  lamenta  de  la  seva 
decisió i de la seva dissort. El poble persa ja no vol 
el   rei  que  els  ha  conduït  al  fracàs  i  la  mort, 
portant el poble persa a una guerra que van perdre 
i on moriren la major part dels homes.  

Detall de l'assaig general

L'actuació  dels  actors  ens  va  semblar  molt 
encertada, encara que en algun moment es   van 
produir vacil·lacions pròpies del nerviosisme d'haver 
d'actuar davant dels professors i  dels companys, i 
també, per les dificultats manifestes del text; els 
actors salvaren la situació perquè tenien el text i 
l'actuació ben treballats. És per això que l'estrena 
va resultar un gran èxit.

Al final, alguns espectadors van manifestar que els 
havia costat entendre l'obra, donat la dificultat del 
llenguatge, però tots van coincidir en valorar molt 
positivament  el  treball  brillant  realitzat  i 
l'espectacularitat del  muntatge. 


