
Per primera vegada, aquest
novembre de 2008, arriba a
Igualada la Setmana del Cine
Espiritual al cine Kursal de la
ciutat. Els dijous 20 i en una al-
tra data per determinar s’oferi-
rà la pel·lícula amb explicació
comentada pel missioner Mos-
sèn Josep Maria Pujol —testi-
moni dels fets— de «Disparan-
do perros» film sobre el geno-
cidi i la guerra de Rwanda el
1994. 

El dia 20 hi haurà una sessió
adreçada a escolars, a les 10 del
matí; i en una data i lloc que
s'anunciarà en els propers dies
una sessió oberta al públic en
general. El preu simbòlic és
només de 3 euros.Als escolars
se’ls dóna un dossier de treball
per aprofundir el tema a l’aula.
Als grups que vulguin fer un
treball d’aprofundiment o dià-
leg, també se’ls facilitarà si ho
demanen. La Setmana del Ci-
nema Espiritual, que ara arriba
a Igualada amb l’organització
de les Delegacions diocesanes
de Joventut, Ensenyament i
Mitjans de Comunicació, sor-
geix a Barcelona l’any 2004.  

Diari d’Igualada| CULTURES   | Divendres, 14 de novembre del 200842

FOTOGRAFIA

TEATRE

L’AFI lliura el premi gros de l’Enfoc d’aquest
any al fotògraf d’Igualada Josep Balcells

L’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada (AFI) va lliurar els premis
als sis fotògrafs més destacats dels
més de 150 participants de la ma-
tinal de l’Enfoc, la jornada foto-
gràfica igualadina que té lloc tots
els anys cada tercer diumenge de
setembre. 

L’igualadí Josep Balcells i Adzet
va rebre el premi a la millor
col·lecció amb «Didotis, careotis i
pueotis», tres fotografies detall,
molt impactants, de diverses parts
del cos d’un dels models que ba-
llava capoeira. El primer premi va
anar a parar a mans de Frederic
Garrido, de Berga, per una pan-
oràmica en blanc i negre anome-
nada «Color». El segon premi va
ser per a «Monstre», del manresà
Jordi Roca, mentre que Santi So-
teras, d’Esparreguera, es va endur
el tercer premi per «Enfoc 08 1ª»,
un primer pla d’un jove africà. El
quart premi, un retrat d’una dona
amb un vestit folklòric i sota el
nom de«IV», va ser l’únic que va
poder ser recollit pel seu autor,
Luis Leandro Serrano, de Corne-
llà. L’últim premi, «Entre pies», va
recaure en J. A. Guzmán, de Ba-
dia del Vallès.

L’acte va tenir lloc a la seu de l’A-
FI i en ell la regidora de Cultura
d’Igualada, Maria Senserrich, va
destacar «l’alt nivell que es veu any
rere any» i que ha fet que tan sols
64 dels fotògrafs que hi van parti-

cipar hagin volgut presentar els
seus treballs. En l’edició d’engua-
ny es canviaven les models estàti-
ques per  ballarines i per nois de
color dansant amb les acrobàcies
impossibles de la capoeira; d’al-

tres fent grafits a l’Ateneu Iguala-
dí, a més de donar cabuda al món
oníric amb models que, fruit d’u-
na excel·lent i acurada caracterit-
zació, es convertien en monstres i
fades. 

Poesia Viva dóna
la veu demà al
poeta igualadí
Josep Sampere

Demà, dia 15, a les 5 de la tar-
da, tindrà lloc a l’espai del Tea-
tre de l’Aurora una nova sessió
de Poesia Viva d’Igualada.

En la primera part hi haurà la
tradicional Roda de Poetes, i la
segona porta el títol de «Josep
Sampere, banda sonora origi-
nal». L’obra literària de l’igua-
ladí Josep Sampere, guanyador
de la Flor Natural dels I Jocs
Florals de Poesia Viva, serà la
protagonista. Ell mateix s’au-
todefineix «al·lèrgic al realisme
i addicte al surrealisme, amb
una inclinació natural per tot
allò que és absurd». El fascinen
els deliris animats de Jan
Svankmajer i els comtes estra-
nys de Robert Aickman. L’any
2004 va guanyar el premi Vai-
xell de Vapor amb la novel·la
«El mar de la tranquil·litat».
Amb la seva obra més recent
«El dimoni de la tarda», va
quedar finalista del Premio
Gran Angular l’any 2007. Di-
verses temporades ha col·labo-
rat a la ràdio i esporàdicament
a la televisió. L’original mun-
tatge que ens presentarà
aquest dissabte, amb suport
audiovisual realitzat pel propi
autor, combina la poesia i la
prosa.
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El lliurament dels premis Enfoc va coronar sis fotògrafs amb diferents obres
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La companyia teatral ATC de Calaf exhibeix
el seu «florido pensil» al Concurs de Piera

El Teatre Foment de Piera va
acollir dissabte a la nit la repre-
sentació de l’obra «El florido
Pensil» de la companyia Agrupa-
ció Teatral Casal de Calaf (ATC),
en el marc del 33è Concurs de
Teatre Vila de Piera. 

Unes 200 persones van omplir
la sala del Teatre Foment de Piera
amb motiu de la posada en esce-
na de l’obra original d’Andrés So-
peña, i versió catalana de Gui-
llem-Jordi Graells, de la mà de la
companyia calafina. L’ATC va
oferir una representació magis-
tral demostrant una vegada més
el seu nivell interpretatiu, que si-
tua als de Calaf en una molt bona
posició dins del teatre amateur
del nostre país. L’escenari va que-
dar impregnat d’un ambient aus-
ter amb el mobiliari i la decoració
pròpia d’una aula d’escola de fa
cinquanta anys. I és que la història
de «El Florido Pensil» és un viat-
ge a través del temps que fan cinc
homes en recordar la seva època
d’estudiants. Cadascun dels per-
sonatges aporten, amb un to car-

regat de crítica, la seva visió sobre
el temps de la dictadura franquis-
ta. Les metodologies escolars, la
posició dels rics i la classe política
de l’època són les temàtiques que
centren les converses dels cinc
alumnes. Entre ells, s’hi establei-

xen uns diàlegs que acompanyen
amb gestualitats i imitacions que
en moltes ocasions provocaven
les rialles entre els assistents,.

La companyia Agrupació Tea-
tral Casal de Calaf té una gran
trajectòria dins del teatre ama-

teur. Aquest fet es demostra amb
la gran quantitat de premis que
han rebut en passades edicions
del concurs de teatre de Piera. Per
tant, és de preveure que alguns
dels noms dels actors calafins fi-
gurin a la llista dels guardonats.
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Els calafins van portar a Piera un espectacle teatral que satiritza l’educació franquista
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