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● El professor d’història,
la tercera part de la trilogia
valenciana de Joan Fran-
cesc Mira, ha estat recone-
guda amb el sisè Premi M.
Àngels Anglada, que pro-
mou l’Institut Ramon
Muntaner de Figueres per
reconèixer la millor no-
vel·la publicada al llarg de
l’any, segons el criteri del
jurat. El premi, dotat amb

3.000 euros, consolida
aquesta «novel·la d’idees»
narrada amb pulcritud i
amb tot de ressonàncies
classicistes, segons la nota
del jurat, com el títol de
maduresa de l’escriptor
valencià, que ja va rebre,
fa un mes, el premi de la
crítica espanyola en
l’apartat de narrativa cata-
lana. El lliurament del pre-
mi tindrà lloc l’11 de juny.

Joan Francesc Mira guanya
el 6è Premi Anglada per
«El professor d’història»

EL PUNT / Figueres

● Contra la pressa amb
què mengem, l’estrès sota
el qual treballem o la pre-
cipitació amb què arru-
ïnem el poc temps lliure de
què disposem, Carl Hono-
ré, un periodista canadenc
establert a Londres, va for-
mular un dia una idea re-
volucionària: i si ens pren-
guéssim les coses amb
més calma? D’aquella

consigna va néixer un lli-
bre amb caràcter quasi de
manifest, Elogio de la len-
titud (RBA), que ha batejat
l’anomenat moviment
slow (lent). Avui i demà
Honoré serà el principal
convidat del seminari Viu-
re a poc a poc, organitzat
per La Mercè, dins el qual
el teòric oferirà una confe-
rència oberta a tothom
aquesta tarda (19.30 h).

Carl Honoré, el teòric de
l’«slow» proposa avui a La
Mercè «Viure a poc a poc»

EL PUNT / Girona

Les quatre companyies
triades pel jurat participa-
ran en la mostra al juny, en
una localitat encara per de-
terminar, segons va anun-
ciar ahir el ponent de Cul-
tura de la Diputació de Gi-
rona, Roger Zamorano, a
més de formar part, alguna
d’elles, del cartell de la
propera edició del Festival
Internacional de Teatre
Amateur de Girona (Fi-
tag). En la convocatòria
d’aquest any del Projecte
T, la primera, s’hi van ins-
criure 31 companyies, de
les quals, cinc se’n van
desdir, i una setzena van
decidir fer efectiu l’oferi-
ment de la Diputació de fer
un enregistrament video-
gràfic professional de l’es-

pectacle, que va passar a
formar part del material
d’avaluació que ha revisat
el jurat del projecte.

De les 31 companyies,
10 han estat triades per
formar part del circuit que
la Diputació té previst
crear, amb la complicitat
dels programadors cultu-
rals de diversos ajunta-
ments de la demarcació.
Les companyies i els es-
pectacles triats, a més dels
quatre que formen part de
la mostra, són: El Safareig
Ditirambe, de Salt (El dia
més foll); 7d’Làtex Teatre,
de Girona (El dia de l’es-
pectador); Grup de Teatre
Tnit 6, de Calonge (Pel
celobert); Teatre de Con-
tacte, de Maçanet de la

Selva (Baula); Teatre El
Mirall, de Blanes (Espe-
ra’m al cel) i Pocapuc Tea-
tre, de Banyoles (Péinate
como es debido).

Roger Zamorano i Josep
Torner, director de la Casa
de Cultura, van anunciar
que els grups que s’han
inscrit al projecte disposen
d’un portal d’internet on
han pogut penjar la fitxa
tècnica del seu espectacle,
notícies diverses, la seva
agenda i, en el futur, po-
dran incloure-hi una breu
mostra videogràfica dels
seus espectacles, a efectes
de promoció i contracta-
ció. Zamorano i Torner
també van explicar que es-
tan treballant en la creació
d’un circuit amb els pro-

gramadors o responsables
de sales municipals de di-
versos ajuntaments, com
ara Banyoles, Roses, Fi-
gueres, Celrà, Bescanó,
Sant Gregori, Anglès, Ri-
poll, Palafrugell o Calon-
ge, a través de la signatura
d’un conveni que establi-
ria el compromís de con-
tractar un determinat nom-
bre d’espectacles de la de-
sena de seleccionats i in-
cloure’ls en la programa-
ció estable de les sales res-
pectives.

Queda pendent la terce-
ra fase, que és la de conce-
dir beques per a la forma-
ció, la producció i la direc-
ció a les quatre company-
ies triades pel jurat com a
finalistes del projecte.

El Projecte T de promoció del teatre
amateur entra en la fase següent

S’han escollit quatre companyies per a la Mostra de Teatre, l’antic Visionat

DANI CHICANO / Girona

● La Funcional de Figueres (La se-
nyora de Sade), La Gespa de Pala-
mós (El casament dels petits burge-
sos), Cor de Teatre de Banyoles (El

A l’esquerra, una imatge de la peça La senyora de Sade, de La Funcional Teatre de Figueres, i a la dreta, una de l’obra Va-
riació sobre el Baró Rampant, del grup La Bambolina, d’Anglès. / JOSEP ALGANS / EL PUNT

concert) i La Bambolina d’Anglès
(Variació sobre el Baró Rampant)
són les quatre companyies que ha se-
leccionat el jurat del Projecte T, pro-
mogut per la Diputació de Girona,

per participar en la Mostra de Teatre
Amateur Gironí, l’antic Visionat, i
aspirar a beques tècniques i de direc-
ció. La Diputació treballa, a més, per
crear un circuit d’exhibició.


