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PUBLICITAT
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Aquest any el lliurament
dels premis va tenir lloc
dissabte passat en un sopar
que es va fer al restaurant
Sant Lluís de Palamós.
L’acte va ser conduït pel
periodista de TV3 Josep
Maria Alejandre i hi van
assistir l’alcalde i el regi-
dor de Cultura de Calonge,
Antoni Esteve i Francesc
Fàbrega, a més de la majo-
ria de membres del jurat,
format per Pere Parramon,
Toni Arco, Josep Ruiz i
Eudald Prats, i completat
pel mateix alcalde. Va
obrir l’acte la presidenta
de l’Ateneu Popular de

Calonge, Mercè Ramírez,
que, a més d’agrair el su-
port institucional per tirar
endavant el concurs, tam-
bé va reclamar a les autori-
tats municipals que conti-
nuessin la tasca ja iniciada
per resoldre les «deficièn-
cies» de la Sala Fontova,
on es fan les representa-
cions del concurs. Després
va intervenir Lluís Molla,
president de la Fundació
Remença XXI, que va ex-
plicar les peculiaritats del
vi i el cava de pagès que es
van servir en el sopar.

Aquest any han partici-
pat en el concurs, durant

els mesos d’octubre i no-
vembre, els grups de teatre
Kòmix, de la Garriga; El
Drac, de la Bisbal d’Em-
pordà; Punt i Seguit, de
Terrassa; Abraxas, de Bar-
celona; Picadís, de Lluc-
major (Mallorca), i En Fi,
Teatre!, de Salt. Tots van
rebre un premi a la partici-
pació. El premi al millor
muntatge escènic va ser
per a No és tan fàcil, de

Kòmix, que també va re-
bre dos tercers premis
d’interpretació. El jurat va
reconèixer l’esforç fet per
Punt i Seguit, que va triar
un text difícil com La lliçó,
amb el premi a la millor di-
recció i primers premis a
l’actor principal i l’actriu
de repartiment, més un ter-
cer premi a l’actriu princi-
pal. El florido pensil,
d’Abraxas, va aconseguir

el premi al millor vestuari,
el primer premi a l’actor
de repartiment, un segon
premi col·lectiu als cinc
actors principals, un segon
premi a l’actriu de reparti-
ment i un tercer premi a
l’actor de repartiment.
Què hem de fer amb s’al-
lot? va donar als mallor-
quins Picadís el segon pre-
mi a l’actriu principal. El
premi del públic, amb una

puntuació de 9,27, va ser
per a Color de banya, dels
bisbalencs El Drac, que
també van aconseguir el
primer premi a l’actriu
principal i el segon premi a
l’actor de repartiment. A
més, es va premiar, per la
seva col·laboració desinte-
ressada amb una represen-
tació fora de concurs, el
grup del Casal de l’Amis-
tat de Calonge.

Palmarès molt
equilibrat en el 5è
Concurs de Teatre

Patrici Clara
El jurat destaca el risc assumit per

Punt i Seguit amb «La lliçó» d’Ionesco

XAVIER CASTILLÓN / Calonge

� Obres comercials com No és tan fàcil (Kòmix) i El flo-
rido pensil (Abraxas) han compartit els premis principals
del 5è Concurs de Teatre Amateur Patrici Clara, organit-
zat per l’Ateneu Popular de Calonge, amb una proposta
més arriscada com és La lliçó, d’Eugène Ionesco, presen-
tada pel grup Punt i Seguit, de Terrassa.

La tradicional foto dels guanyadors del concurs Patrici Clara, feta al final del sopar de dissabte. / X.C.


