
 

Trupa de teatru în limba spaniolă 

“Los Bilingüitos” a Liceului Teoretic 

“Dimitrie Cantemir” Iaşi reconfirmă 

valoarea, obţinând şi în acest an premiul 

I în cadrul celei de-a IX-a ediţii a 

Festivalului Naţional de Teatru în 

Limba Spaniolă, desfăşurat la Bucureşti, 

în perioada 22-23 februarie 2013, 

organizat de Ambasada Spaniei în 

România şi Agregaduria de Educacion. 

Totodată, elevul Andrei Chirilă a 

obţinut premiul pentru cel mai bun 

actor. Trupa a prezentat piesa “El Tren”, 

o adaptare după “Metro” de autorul iberic 

Luis Jaraquemada Bueno. Piesa 

câştigătoare este o comedie cu un final 

tragic despre un grup de călători care se 

urcă în tren pentru a merge la serviciu, la 

facultate sau la liceu - persoane care, 

pentru a-şi face călătoria mai puţin 

plictisitoare, îşi lasă imaginaţia să zboare şi, pentru câteva minute, se transformă în 

ceea ce le-ar plăcea să fie! Călătorii transformă realitatea după visele, iluziile, sau 

frustrările lor, dar când vagonul frânează pentru a ajunge la următoarea staţie, se 

trezesc şi se întorc la vieţile lor obişnuite, până când acel tren ajunge la capăt de 

linie: staţia Atocha din Madrid. Spectacolul este o interpretare personală a piesei de 

teatru “Metro”, actul IV fiind intitulat “Mintea Yalilei”, după o idee originală în 

concepţia d-rei profesoare María Álvarez Gutiérrez, coordonatoarea trupei. 

Trupa noastră de teatru a fost premiată atât în 2011, cât şi în 2012, fiind 

singura trupă de teatru în limba spaniolă din ţară care a participat doi ani 

consecutivi la Festivalul Internaţional de Teatru în Limba Spaniolă (la 

Moscova în 2011, respectiv la Varşovia, în 2012). 

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi este primul liceu din Moldova 

care a beneficiat de un lector nativ din Spania în predarea limbii spaniole, atât 

la clasele cu specializarea bilingv – spaniolă, cât şi la clasele de gimnaziu cu 

studiul intensiv al limbii spaniole. Elevilor cantemirişti li s-au acordat burse în 

Spania, iar unii dintre absolvenţii noştri au obţinut şi diploma spaniolă de 

Bacalaureat. La Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, a avut loc vizita  

Excelenţei Sale, Ambasador al Spaniei la Bucureşti, Pablo Garcia Berdoy. 



Ca o recunoaştere a promovării limbii şi culturii spaniole de către liceul 

nostru şi a implicării elevilor în activităţi interculturale româno – spaniole, în data 

de 19.03.2010, ataşatul pentru educaţie al Ambasadei Spaniei la Bucureşti, 

prof. univ. dr. Maria Mendez de Valdivia a vizitat şcoala noastră şi a înmânat 

drapelul Spaniei d-nei director prof. Corina Hudiţă, în prezenţa unor 

oficialităţi.  
 

 


