
Dissabte al vespre, tot era ex-
pectació al voltant de la gala de lliu-
rament dels premis del primer
concurs de teatre Pobles de Camps,
Fals, Fonollosa i Rajadell. Una fes-
ta plena de glamur al més pur es-
til de la cerimònia dels Oscar de Ho-
llywood, que va tenir com a esce-
nari el Casal de Fals. A dos quarts de
nou del vespre tot estava a punt per
començar a rebre els primers con-
vidats. La catifa vermella presidia
l’entrada al recinte, els guardaes-
patlles ocupaven les seves posi-
cions i reporters i fotògrafs estaven
preparats per atacar amb pregun-
tes i flaixos els protagonistes de la
nit que minuts més tard trepitjarien
la catifa vermella. Els primers no es
van fer esperar. Públic i curiosos s’a-
glutinaven a l’entrada per no per-
dre’s cap detall. Els actors i actrius
participants al concurs van anar ar-
ribant esglaonadament al Casal
amb un carruatge tirat per cavalls.
Un cop al hall i després d’haver su-
perat l’assetjament de periodistes i
fans, se’ls obsequiava amb una
copa de cava. Entre els curiosos que
es van acostar fins a la gala, hi ha-
via dues espontànies que tant si
com no volien colar-se a la festa,
una missió impossible gràcies al
control dels guardaespatlles.

Després de la recepció, els as-
sistents van accedir a la sala, on els
esperava un sopar, al qual van as-
sistir més de cent cinquanta per-
sones. Mentre prenien posicions,
l’escenari acollia una actuació d’uns
ballarins amb màscares, dirigits
pel director de Cos i Dansa, Joan
Pons. Els balls van ser presents al
llarg de tota la nit. No va ser fins des-
prés del sopar que va arribar un dels
moments més esperats de la nit, el
lliurament de premis. En aquesta

primera edició del concurs, orga-
nitzat per les associacions culturals
dels quatre pobles que donen nom
al certamen, amb la col·laboració
dels ajuntaments de Fonollosa i Ra-
jadell, hi van participar nou grups.
Els muntatges es van presentar en-
tre els mesos de novembre i març
als casals dels pobles organitzadors.

Els grups i obres participants al
concurs van ser: grup de teatre
Qollunaka de Terrassa ambTerra
baixa, d’Àngel Guimerà; grup de
teatre Xalana de Sant Joan de Vila-

torrada amb Magnòlies, de Robert
Harlins; grup de Teatre pels Des-
cosits de Barcelona amb Escenes
d'una execució, de Howard Barker;
grup de teatre Nous Pins de Tiana
amb El mètode Grönholm, de Jor-
di Galceran; Punt i seguit teatre de
Terrassa amb El visitant, d’Èric-
Emmanuel Smitt; grup de teatre
Acte Quatre de Granollers amb Es-
trelles en un cel de matinada, d’A-
lexandre Galine; Agrupació Artís-
tica Encert de Sabadell amb Aquí en
passarà alguna de molt grossa, de

Josep Maria Gosi; l’Elenc Dramàtic
de Sant Vicenç dels Horts amb
Carnaval, de Jordi Galceran; i l’A-
grupació Teatral de Calaf amb El flo-
rido pensil, d’Andrés Sopeña.

La vetllada havia començat amb
glamur i així va acabar. Un cop
lliurats els guardons i després dels
parlaments, dos ballarins van en-
cetar un vals. Els premiats, que
eren a l’escenari, s’hi van sumar. A
les dotze de la nit, i com si d’un con-
te es tractés, la festa del concurs de
teatre amateur abaixava el teló.
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La gala de premis
de teatre amateur
recrea l’esperit de
Hollywood a Fals

El primer concurs de teatre Pobles de Camps,
Fals, Fonollosa i Rajadell va aplegar dissabte
més de 150 persones a l’acte de lliurament
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UNA REALISTA
CRÒNICA
HISTÒRICA

RAF
Direcció: Uli Edel. Intèrprets: Martina

Gedeck (Ulrike Meinhof), Moritz Bleibtreu
(Andreas Baader), Johanna Wokalek (Gudrun
Ensslin). Bages Centre de Manresa

urant la segona meitat
dels anys  hi va haver
una de les majors explo-

sions ideològiques del segle XX.
Molts joves es rebel·laren contra el
sistema capitalista dominant i cer-
caren una alternativa. Després de
l’esclat del Maig francès, el , al-
guns sectors de l’extrema esquer-
ra decidiren passar a l’acció i adop-
taren la lluita armada. RAF (Facció
de l’Exèrcit Roig) va néixer a Ale-
manya i fou un dels grupuscles eu-
ropeus més significatius que
abraçaren la guerrilla urbana. Els
realitzadors germànics moderns
sempre han mostrat una forta in-
clinació a exorcitzar els poderosos
fantasmes històrics del seu país. La
trajectòria de la RAF va inspirar en
els vuitanta dues cintes impor-
tants: Las hermanas alemanas
(Von Trotta, ) i Stammheim
(Hauff, ). El nou projecte d’U-
li Edel, basat en un llibre de Stefan
Aust, reconstrueix els deu anys
més àlgids (-) de la ban-
da armada liderada per Ulrike
Meinhoff i Andeas Baader. El ve-
terà cineasta ha traçat una cròni-
ca històrica que aprofundeix, sen-
se caure ni en el maniqueisme ni
en la simplificació mítica, en un fe-
nomen que marcà la societat ale-
manya en els setanta. Edel s’ha de-
sempallegat del naturalisme sen-
sacionalista que llastava els seus tí-
tols més cridaners i ha impulsat un
realisme vigorós i ajustat, que so-
bresurt per la seva credibilitat psi-
cològica i ambiental. L’autor d’El
cuerpo del delito ha comès, però,
un error molt freqüent: voler con-
tenir en només una pel·lícula tot
un seguit d’experiències indivi-
duals i col·lectives; només el retrat
d’Ulrike Meinhoff, una prestigio-
sa intel·lectual que decidí donar un
tomb radical a la seva existència,
ja hauria donat per a un llargme-
tratge.
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Dissabte, coincidint amb el Dia
Mundial de la Poesia, el poeta i
professor d'hebreu i d'arameu a la
Universitat de Barcelona, Manuel
Forcano, va ser a Manresa per oferir
un recital poètic. L’acte, organitzat
per Òmnium Cultural del Bages, va
tenir lloc a la sala d’actes del Casino i
va aplegar una trentena de
persones. En poesia, Forcano signa
obres com Les mans descalces, De
nit, Corint i El tren de Bagdad.
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Manuel Forcano posa el
seu granet de sorra al
Dia Mundial de la Poesia

UNA VETLLADA EXPECTANT I PLENA DE GLAMUR va envoltar la festa
de cloenda del primer concurs de teatre Pobles de Camps, Fals, Fonollosa i
Rajadell, que es va celebrar dissabte al Casal de Fals. Dues espontànies es
van intentar colar a la gala, esquivant el cordó de seguretat. Els convidats
dels diferents grups de teatre participants van arribar al Casal amb un
carruatge tirat per cavalls. Els guardaespatlles no donaven l’abast a aturar
la multitud, que esperava impacient l’arribada dels actors i les actrius
convidats. Només trepitjar la catifa vermella, els reporters de la premsa del
cor els atacaven amb preguntes i els flaixos eren constants
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El lliurament de premis va
ser el punt culminant de la

vetllada. El visitant, del Grup Punt i
Seguit Teatre de Terrassa, va ser el
gran triomfador de la nit, amb qua-
tre guardons. L’obra es va endur el
premi per votació popular, a la mi-
llor direcció, al millor actor princi-
pal, per Francesc Falguera en el pa-
per de Freud, i al millor actor de re-
partiment, per Jordi Rodríguez en
el paper de visitant. El muntatge
més votat va ser Carnaval, del Grup
Elenc Dramàtic de Sant Vicenç dels
Horts, i el guardó a la millor actriu
principal va recaure en Dolors Roca
en el paper de Galàctia a Escenes
d’una execució. La millor actriu de
repartiment va ser Marta Puigven-
tós pel paper de Laura a Carnaval.
Nous Pins de Tiana va ser conside-
rat el millor grup i, finalment, es va
atorgar un premi especial destinat
ex aequo al treball col·lectiu dels
cinc actors d’El florido pensil, l’obra
presentada per l’Agrupació Teatral
de Calaf.
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El visitant, el gran
guanyador de la nit


