
La dramaturga banyolina
Clàudia Cedó va guanyar
ahir a la nit el V Torneig de
Dramatúrgia Catalana, de
Temporada Alta, amb la
seva obra D.N.I., una co-
mèdia sobre com una pa-
rella percep els canvis per-
sonals després de deu
anys de relació, que va ser
interpretada pels actors
aura Aubert i Pol López en
la final, que, com tot el tor-
neig, va tenir lloc a la sala
La Planeta de Girona.
Amb els vots del públic
present a la sala, Cedó es
va imposar a Ramon Ma-
daula i el seu text L’electe,
interpretat per Jordi Boi-
xaderas i Ivan Benet.

Clàudia Cedó també
acaba de guanyar el premi
Butaca al millor text tea-
tral, per Tortugues: la des-
acceleració de les partícu-
les, i la setmana passada la
companyia banyolina El
Vol del Pollastre va estre-
nar el seu últim treball, Et
planto, a Temporada Alta.
Aquesta psicòloga i educa-
dora, graduada en art dra-
màtic a El Galliner, va
crear el 2006 el projecte
Escenaris Especials, que
uneix teatre i psicologia.

En aquesta cinquena
edició del torneig també hi
han participat Cristina
Genebat, Estel Solé, Gem-
ma Brió, Aleix Aguilà, Ser-
gi Pompermayer i Alberto
Ramos. Pompermayer es
va enfrontar amb Madaula
en la primera semifinal i
Solé ho va fer amb Cedó en
la segona.

Emmarcat en la progra-
mació de dramatúrgia ca-
talana del festival Tempo-
rada Alta, que presenta
produccions i coproduc-
cions d’autors autòctons,

estrenes de nous textos i
projectes que potencien la
dramatúrgia contemporà-
nia i la nova creació, el tor-
neig està plantejat com un
enfrontament “entre col-
legues” en què els drama-
turgs presenten textos in-
èdits que representen
dins del ring de La Planeta
actors i actrius que els au-
tors no descobreixen fins
la tarda del mateix dia en
què té lloc la lectura tea-
tralitzada de les obres. En
totes les fases del torneig,
és el públic qui tria el mi-
llor text teatral.

El torneig ha generat di-
versos èxits com ara El
crèdit, de Jordi Galceran;

Smiley, de Guillem Clua;
Losers, de Marta Bucha-
ca; Red Pontiac, de Pere
Riera, protagonitzada als
escenaris catalans per Mí-
riam Iscla i Cristina Cer-
vià, i La nostra Cham-
pions particular, de Cris-
tina Clemente. Tempora-
da Alta també ha exportat
una versió transatlàntica
del torneig dins la progra-
mació que organitza el fes-
tival a Buenos Aires. ■
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