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La primera companyia que
mostrarà el seu treball en
la fase final del Visionat,
el 17 de maig al Teatre-Ci-
nema Municipal, serà la
molt activa Agrupació
Teatral La Gespa, de Pala-
mós, que posarà en escena
Entre dones, de Santiago
Moncada. En aquesta co-
mèdia agredolça, cinc ex-
alumnes del Sagrat Cor,
«les tigresses del curs del
78», es retroben en un so-
par, després de 25 anys de
deixar l’escola. Al llarg de
la trobada hi haurà lloc per
a històries passades i re-
cents, retrets, revenges i
alguna sorpresa.

El 24 de maig actuarà a
Caldes la Companyia de
Comediants Kafkiana de
Banyoles, que s’han pre-

sentat amb Vida a mida,
una peça de creació prò-
pia, en què la direcció és
de Clàudia Cedó i David
Marcé. Vida a mida és una
sàtira sense concessions
de la societat del benestar i
uns avantatges «que poden
ser perjudicials».

La Bambolina d’An-
glès, sota la direcció de
l’actriu Elisabet Cauche-
tiez, posarà en escena una
versió teatral de la novel·la
El baró rampant, d’Italo
Calvino, que explica la
història de Cosimo, un jo-
ve baró que es rebel·la
contra el món i un bon dia
decideix pujar als arbres
per viure-hi per sempre,
com a reacció a les normes
estrictes, absurdes i autori-
tàries del seu pare. Cosimo

sobreviu penjat de les
branques, fa amics i co-
neix i s’enamora de la Vio-
la. Mentrestant, es mime-
titza amb la natura i arriba
a conèixer-ne tots els se-
crets. La Bambolina ha
bastit un espectacle coreo-
gràfic de caràcter coral.

El Visionat el tancaran
Safareig i Ditirambe el 7
de juny amb El dia més
foll, una comèdia cortesa-
na de Peter Turrini. També
havia estat seleccionada
La soga, de La Funcional,
però el grup figuerenc, que
són dels que treballen amb
rigor, ha decidit no fer fun-
cions d’aquest espectacle
lluny de Figueres.

Pel que fa al Festival In-
ternacional de Teatre
Amateur de Girona (Fi-

tag), existeix el compro-
mís d’incloure algun dels
espectacles finalistes
–l’any passat ja s’hi va
veure Entre dones– en el
programa del festival.

Aquest és l’últim Visio-
nat que se celebra abans
que l’ATCG i la Diputació
apliquin un projecte nou
per al teatre amateur giro-
ní, que ambdues parts en-
cara han de presentar, tot i
que s’havia anunciat per al
primer trimestre de l’any,
construït «des d’un pont
aixecat des de les velles ar-
cades, però amb nous pi-
lars i que ens ha de fer vo-
lar més alt», segons va
puntualitzar fa poc
l’ATCG a través d’una no-
ta del president de l’agru-
pació, Dani Sancho.

Safareig i Ditirambe, La Gespa,
Kafkiana i La Bambolina són els
finalistes del Visionat de l’ATCG

La fase final se celebrarà a Caldes de Malavella del 17 de maig a l’1 de juny
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● Les companyies Safareig i Diti-
rambe de Salt i Sant Gregori, Agru-
pació Teatral La Gespa de Palamós,
Companyia de Comediants Kafkia-

A l’esquerra, les protagonistes d’Entre dones, de l’Agrupació Teatral La Gespa de Palamós. A la dreta, una escena de la ver-
sió teatral d’El baró rampant, que ha fet la companyia La Bambolina d’Anglès. / AT GESPA / LA BAMBOLINA

na de Banyoles i La Bambolina
d’Anglès, són les finalistes de l’edi-
ció d’aquest any del concurs de tea-
tre amateur Visionat, que organitza
l’Agrupació Teatral de les Comar-

ques Gironines. La fase final
d’aquest concurs, en què no hi ha
més guanyadors que els finalistes, se
celebrarà del 17 de maig al 7 de juny
a Caldes de Malavella.

● Les companyies Poca-
puc Teatre de Banyoles, El
Mirall de Blanes i Teatre
de la Selva de Lloret són
tres dels cinc grups finalis-
tes de la vuitena edició del
premi de teatre Caixa de
Manlleu.

El jurat, format per
Montse Bonet (professora
de l’Institut del Teatre i del
Col·legi del Teatre de Bar-
celona), l’actor Pep Simón

i l’actor gironí Jordi Rico,
va determinar que aques-
tes tres companyies fossin
finalistes juntament amb
els grups Acte Quatre de
Granollers i Xerima de
Tarragona.

Pocapuc Teatre s’ha
classificat per a la final
amb la peça de creació
col·lectiva Péinate como
es debido, basada en el
film El ángel extermina-
dor, de Luís Buñuel, i diri-

gida per Janot Carbonell.
Pel que fa al grup blanenc
El Mirall, dirigit per Josep
Alum, l’obra finalista és
No funciona, una peça
també de creació pròpia.

El tercer grup gironí se-
leccionat per a la final és el
Teatre de la Selva de Llo-
ret de Mar, que va presen-
tar a concurs la posada en
escena d’Ai, Carmela!, de
José Sanchís Sinisterra,
dirigida per Josep Bernat,

amb la qual va guanyar en
l’última edició dels premis
Prat d’Arbúcies.

Pocapuc seran els pri-
mers a actuar, el 24 de
maig, al Teatre Guimerà
de Santa Eugènia de Ber-
ga. El Mirall de Blanes ac-
tuarà l’endemà, al Centre
Cívic de Seva, mentre que
Teatre de la Selva ho farà
el 31 de maig al Teatre
Municipal La Catòlica, de
Sant Hipòlit de Voltregà.

Tres grups gironins són finalistes del
8è premi de teatre Caixa de Manlleu
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