
TEATRE

«La tempesta» es proclama millor obra de
l’11è Concurs de Teatre Amateur de Calaf

MÚSICA

El ritme contagiós de Cheika Band fa ballar
l’Ateneu al ritme de la música senegalesa

Cheika Band va fusionar diven-
dres a la nit, al vestíbul de l’Ate-
neu Igualadí, la música originària
del Senegal, anomenada mbalaix,
amb sons i instruments més mo-
derns, com el baix i la guitarra es-
panyola. Prop d’una seixantena
de persones van anar a l’Ateneu
per escoltar en directe els ritmes
exòtics de la música africana. 

La banda és liderada per Cheikh
Mamadou N’Diongue, un músic
d’origen senegalès que destaca
per la fusió de la música del seu
país natal, el Senegal, amb els rit-

mes europeus més moderns.
Cheika Band va tocar deu temes

del seu primer treball, «Amor
mbengël». Les cançons de la ban-
da parlen d’amor, de temes so-
cials i ecònomics i també de la re-
alitat africana. Les lletres estan
impregnades de denúncia contra

el racisme, les guerres tribals i el
nou colonialisme que es du a ter-
me als països africans. El públic
de l’Ateneu va deixar la vergonya
a casa i no va parar de ballar du-
rant tota l’hora i mitja que va du-
rar el concert. Fins i tot, alguns
van pujar a l’escenari per ballar al
costat de Cheika les cançons amb
més potència de la banda. 

La música de Cheika destaca
per la fusió de sons i estils; can-
çons que s’apropen al rock euro-
peu, d’altres que inclouen un toc
flamenc i algunes que ens trans-
porten a terres llunyanes.

M. HIDALGO

El públic de l’Ateneu va acabar adorant el ritme de Cheika i els seus
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«La tempesta», de William Sha-
kespeare, que va interpretar la
companyia Quatre per quatre de
Granollers, va ser l’obra que va
rebre la distinció a la millor com-
panyia que ha passat enguany per
l’11è Concurs de Teatre Amateur
Vila de Calaf. 

Els granollerins es van endur, a
més, el primer premi d’actriu de
repartiment, el primer premi de
direcció, el primer premi d’il·lu-
minació i també van ser els gua-
nyadors en la categoria de la mi-
llor escenografia. L’acte de lliura-
ment de premis del Concurs de
Teatre Amateur calafí es va fer
dissabte a la nit en un sopar de
cloenda al Casal de Calaf i va te-
nir l’assistència de més d’un cen-
tenar de persones. Els actors, les
actrius i els directors de les obres
de teatre que han passat pel con-
curs calafí omplien les taules del
sopar de cloenda i de lliurament
de premis del certamen, on també
van assistir l’alcaldessa de Calaf,
Maria Antònia Trullàs, la regido-
ra de Cultura de l’Ajuntament de
Calaf, Imma Sans, dos represen-
tants de les empreses patrocina-
dores, els organitzadors i els
membres del jurat del concurs de
teatre.

L’esdeveniment també va tenir
com a convidat Daniel Anglès, el
director teatral del programa te-
levisiu «Objectiu Pastorets», di-
rector resident del musical
«Mamma Mia» i director de la
companyia El Musical més Petit.

Els premis de les categories de
millor il·luminació i d’escenogra-
fia van obrir la llista de guardo-
nats del concurs. L’obra «La tem-
pesta», de la companyia Quatre
per quatre, de Granollers, es va
emportar els primers premis dels
dos apartats. Seguidament, va ser

el torn per al millor actor i actriu
de repartiment. Jordi Rodríguez,
del grup Punt i Seguit Teatre de
Terassa pel paper del visitant en
l’obra «El visitant», i Maria Ma-
nau, del grup de Granollers, per la
seva interpretació del personatge
de Caliban en «La tempesta», van
ser els guardonats. Pel que fa al
millor actor principal, la distinció
la va guanyar Francesc Falguera,
de Terrassa, pel paper de doctor
Freud a l’obra «El visitant». D’al-

tra banda, el primer premi d’ac-
triu principal, que s’anomena
Premi Quimeta Mases, se’l va en-
dur Jusi Ruiz, del grup Pierrot
Teatre de Centelles pel seu paper
de Rosa en «Dissabte, diumenge i
dilluns». 

Abans de donar el premi de la
millor direcció, els conductors de
l’acte van argumentar que el jurat
havia cregut adient que aquest
premi portés el nom d’un dels di-
rectors que va tenir l’Agrupació

Teatral de Calaf, en Joan Oller.
«Era una persona que estimava el
teatre i que, malgrat la seva curta
vida, ens va deixar muntatges de
referència i de grans nits de tea-
tre», van dir els presentadors
mentre es van adreçar al seu ger-
mà Jaume Oller, que es trobava
entre el públic, per tal que pugés a
l’escenari per procedir a fer el
lliurament del guardó. En un mo-
ment carregat d’emotivitat, Jau-
me Oller va lliurar el primer pre-

mi de direcció a Marc Angelet,
del grup Quatre per quatre, per
l’obra «La tempesta».

Finalment, les distincions a la
millor companyia van tenir la
col·laboració del director Daniel
Anglès, que va ser l’encarregat
d’obsequiar els seleccionats.

El primer premi, dotat amb 600
euros, se’l va emportar l’obra de
Granollers, «La tempesta».  Una
gala rodona, doncs, per als del Va-
llès Oriental.
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Bon ambient en el sopar previ al lliurament de premis i en la cloenda del concurs de teatre

I. C

Jusi Ruiz («Dissabte, diumenge, dilluns»), millor actriu
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Francesc Falguera, millor actor per «El visitant»

I A MÉS A MÉS...

Satisfacció pel
nivell exhibit de
les agrupacions

Al final del concurs, l’al-
caldessa de la localitat, Ma-
ria Antònia Trullàs, va elo-
giar el nivell del concurs i la
finalitat pública del medi
teatral, ja que «el teatre és
una acció social que porta la
cultura arreu de Catalunya.
Vull destacar sobretot les ga-
nes de fer-ho de la gent, i a
més, de fer-ho ben fet. Sense
això no s’hauria produït un
concurs de teatre com hem
tingut en les darreres setma-
nes». La cap del consistori
calafí hi va afegir que confia
que el certamen perduri
amb força i va «encoratjar la
gent que ha fet possible el
certamen per celebrar molts
més actes com aquest». Per
la seva part, Miquel Nogue-
ra, dels vencedors Quatre
per Quatre, no va dissimular
la seva alegria i va assegurar
que «érem conscients que la
nostra obra, tot i ser un text
adaptat, és un Shakespeare, i
és un gènere teatral que po-
dia no tenir tan bona accep-
tació entre el públic». També
va afegir que «per a nosal-
tres és un motiu d’orgull re-
bre tantes distincions en un
indret que té molta tradició
teatral com és el municipi de
Calaf».
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Fins i tot algunes
persones del públic van
acabar pujant a ballar a
l’escenari al costat del
cantant africà
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