Fa 30 anys que és amb nosaltres

In memoriam

Ja fa una colla d’anys que la Penya Carlos Lemos
va venir a trucar a la porta del nostre Ajuntament per
proposar-nos de caminar junts en l’organització del
Premi de teatre Memorial Margarita Xirgu, que
s’atorga des de fa 43 anys a una actriu destacada de
la temporada teatral Barcelonina. No van caldre gaires
paraules; el nom de la Xirgu ressonava i ressona encara
amb força en la nostra vila d’ençà que portaren les
seves despulles des de Montevideo, l’any 1988. Fou un
18 de desembre que la Xirgu descansava al cementiri
del seu poble natal, per expressa voluntat del seu marit
Miguel Ortín que, 11 anys enrere, havia demanat al
president de la recent restaurada Generalitat de
Catalunya, Josep Tarradellas, el favor de trencar el llarg
exili de l’actriu.

El passat 25 d’abril, data de la mort de la Margarita
Xirgu, es va fer un homenatge a l’actriu al cementiri
de Molins de Rei. Aquest acte es repetirà cada any
com a preludi de La Setmana Xirgu.

Ningú s’exilia per voluntat pròpia, ans el contrari, i
aquells que forcen l’exili per raons ideològiques neguen
les llibertats i neguen el dret dels qui el pateixen a viure
en la seva terra. “Germans, que a la platja plorant espereu, ploreu, ploreu” com va escriure Joan Maragall.
La Xirgu, com tants d’altres, va plorar per l’enyor que
sentia. No ha estat doncs, un caprici titular els actes
commemoratius dels 50 anys de la mort de la Margarita Xirgu: La Xirgu en la memòria. Llibertat i exili.
Una memòria que ens cal mantenir viva, no tan sols
pel ben guanyat dret de ser reconeguda com a una
de les nostres grans actrius, sinó també pel seu
compromís, des del seu ofici, des del teatre, de lluitar
pels principis que aleshores defensava La República.

Contingut de l’acte

Lectura poemes
Oració laica
de Joan Brossa
De mar a mar: Margarita Xirgu
de Neus Aguado
L’art immortal
cançó d’Ignasi Roda
Parlament
Joan Ramon Casals, Alcalde de Molins de Rei

Joan Ramon Casals
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Carles Ros Figueras
Regidor de Cultura

Xirgu

Enguany, La Setmana Xirgu forma part dels actes
organitzats amb motiu del 50è aniversari de la mort
de l’actriu. Tots els actes es desenvoluparan des de
l’abril del 2018 a l’abril del 2019, sota el títol

La xirgu en la memòria
llibertat i exili

Han passat els anys i malauradament alguns s’entesten
a voler fer passar pel sedàs tot allò que no els plau. I és
aquí on la figura de la Xirgu ressorgeix amb força, per
recordar-nos que la llibertat no ens és donada sinó que
cal conquerir-la i ser-ne dignes dia a dia.
Per això, i de la mà de l’Agrupació Dramàtica
de Barcelona, continuadora del llegat de la Penya
Carlos Lemos, volem instaurar aquesta Setmana
Xirgu que any rere any celebrarem a finals de juny.
Per recordar la nostra veïna i actriu Margarita Xirgu i
per recordar-nos que en la cultura rauen els més alts
valors de la llibertat.

I Setmana

Organitza:

Molins
de Rei
del 26 de juny
al 2 de juliol de 2018

Calendari d’activitats
Taller de teatre
Dies:
Horari:
Lloc.
Professor:

26 – 27 – 28 – 29 de juny
de 19h00 a 22h00
Sala Gòtica
Ignasi Roda

Biografia Xirgu
Dia:
Hora:
Lloc:
Conductors:
Modera:

26 de juny
19.30 h
Federació Obrera
Antonina Rodrigo
Francesc Foguet
Araceli Bruch

Mapa Xirgu
Dia:
Hora:
Lloc:
Guies:

27 de juny
19.30 h
Federació Obrera
Adela Pérez
Jordi Pujal

Concurs de teatre breu Premi subirà
Dia:
Hora:
Lloc:

1 de juliol
d’11.00 h a 20.00 h
Foment Cultural i Artístic

Proclamació de premi de teatre
Memorial Margarita Xirgu
Dia:
Hora:
Lloc:

2 de juliol
19.30 h
La Gòtica

Taller de teatre
Amb aquesta activitat volem fidelitzar dins La Setmana Xirgu un espai dedicat a la formació teatral.
El taller tindrà un sentit eminentment pràctic, ja que
tot el que d’ell surti es mostrarà en l’acte de proclamació del Premi de Teatre Memorial Margarita Xirgu
que se celebrarà el 2 de juliol, i que tancarà la setmana dedicada a l’actriu.
El professor d’enguany és l’Ignasi Roda, un home
de teatre que porta més de 45 anys dedicat a la
docència teatral, a més de ser director i dramaturg.
El seu treball consistirà a posar en escena tot un
seguit de textos relacionats amb la vida i l’ofici de la
Margarita Xirgu i dissenyar el muntatge de l’acte de
proclamació.
S’hi poden apuntar totes les persones que vulguin
amb el compromís d’assistència i de representar el
treball el dia assenyalat.
Per inscriure’s, cal fer-ho a: cultura@molinsderei.cat
enviant nom i cognoms, edat i un telèfon de contacte.
La participació al taller és gratuïta.

Biografia Xirgu
A càrrec de dues de les persones que més coneixen
la figura de la Margarita Xirgu. Una és l’escriptora
Antonina Rodrigo, que amb els seus treballs i el
seu llibre Margarita Xirgu y su teatro, ha donat
a conèixer la importància de l’actriu. I l’altre és en
Francesc Foguet, professor de literatura catalana de
la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB que ha
escrit el llibre Margarida Xirgu. Cartografia d’un
mite. De Badalona a Punta Ballena, un viatge
meravellós endinsant-se en el món i les vivències de
l’actriu.

Mapa Xirgu
Hi ha dos mapes Xirgu, el que pròpiament va generar
l’actriu i el que, any rere any, ha anat configurant el
Premi de teatre Memorial Margarita Xirgu.
El primer el mostrarem a través d’una passejada virtual
per la web d’en Xavier Ribera Xirgu, que funciona des
de 2008. El segon, amb el relat del Premi que ens farà
en Jordi Pujal, membre de la Penya Carlos Lemos.

Concurs de teatre breu premi Subirà
De la mateixa manera que volem fidelitzar cada any
La Setmana Xirgu com una parada obligatòria per
dedicar un temps a la memòria de l’actriu, també
volem que Molins de Rei tingui un premi de teatre
ben especial. El dedicarem al teatre breu, un gènere
en desús que volem reinventar.
En futures edicions aquest premi constarà de dues
etapes, la pròpiament literària i que es convocarà el
mes de setembre perquè els dramaturgs presentin les
seves propostes, i una segona on un nombre determinat de grups posaran en peu els textos premiats.
Enguany engeguem el premi convidant a 10 grups
triats a presentar, o bé una peça de teatre breu, si la
tenen muntada, o bé un fragment de l’obra que tinguin
en cartell. No volíem perdre l’ocasió, en celebrar
l’efemèride, de començar la singladura d’aquest nou
premi que volem que sigui obert a grups amateurs i
professionals.
Sol·liciteu les bases i més informació a adb@adb.cat

Proclamació de premi de teatre
Memorial Margarita Xirgu
Contingut de l’acte

Benvinguda, a càrrec de Carles Ros, Regidor de
Cultura.
“Una conversa amb...” El membre d’ADB Miquel
Agell entrevistarà a l’actriu l’Anna Güell, Premi Xirgu
2014-2015, sobre les seves vivències teatrals.
Una cançó, a càrrec del cantautor Ignasi Roda.
Semblança del jurat, a càrrec de la coordinadora
del jurat Txell Roda.
El veredicte, lectura del veredicte del jurat a càrrec
d’Elisa Poch.
De Xirgu a Xirgu, connexió via Skype amb la
guardonada per notificar-li el guardó.
Comiat, a càrrec de Joan Ramon Casals, Alcalde de
Molins de Rei.
Una mica de teatre, a càrrec del Taller de teatre de
la Setmana Xirgu.
La Coca Xirgu, com a tancament d’acte.

