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El grup Blaugrana Scena ha completat una de les millors temporades de la història amb 10 distincions

Deixalles 81 ha guanyat un total de sis premis aquesta temporada

Temporada d’èxit dels grups de
teatre de Sant Feliu amb 16 premis
‘Les Amors de Tirant lo Blanc i Carmesina’ i ‘Claymoore’ són les obres representades
Sant Feliu de Codines
EL 9 NOU

Blaugrana Scena i Deixalles
81, els dos grups locals de
teatre de Sant Feliu de Codines, tanquen la temporada
amb un total de 16 premis
per a l’obra Les Amors de
Tirant lo Blanc i Carmesina
de Blaugrana Scena i per
Claymoore de Deixalles 81.
Tot i que els dos grups acumulen un llarg currículum
de reconeixements, aquest
any ha estat un dels més exitosos del teatre codinenc.

El grup Blaugrana Scena,
que va néixer el 1972 com a
Grup de Teatre Independent
(GTI), ha obtingut un total
de 10 premis amb l’obra Les
Amors de Tirant lo Blanc i
Carmesina, que la van estrenar a la festa major de 2012
sota les ordres del director
Ignasi Roda i amb una escenografia senzilla creada amb
tamborets que es van canviant de disposició al llarg de
tota l’obra.
Al concurs de teatre de
Gràcia (Barcelona) van guanyar el premi a la millor

Escenografia, el tercer premi
a la millor Direcció i Anna
Fernández va emportar-se el
segon premi de Millor Actriu
Principal. Al concurs de
teatre de Foment Martinenc
(Barcelona) van ser distingits
amb el 2n premi a la millor
Escenografia i al concurs
de teatre d’Abrera (Baix
Llobregat) amb el 2n premi a
la millor Obra, el 1r premi a
la Millor Escenografia, el premi a la millor Direcció i el 2n
premi per a Anna Fernández
com a Millor Actriu Principal. El coordinador del grup,

Francesc Roura, ha assegurat
que estan molt satisfets dels
resultats i que gràcies al bon
treball poden ser premiats
en concursos i així ajudar al
finançament de l’obra.
D’altra banda, la representació de Claymoore, interpretada pel grup de joves de
Deixalles 81 i que ha estat
una amb les que més públic
s’ha registrat, ha rebut sis
distincions durant aquesta
temporada. Al concurs de
teatre de Cornellà, Judit Serra va rebre el tercer premi a
la Millor Actriu Secundària.

Serra, però, va obtenir aquest
premi al concurs de teatre
de Sant Feliu de Guíxols, on
també es va premiar amb el
tercer premi Maria Colom
pel seu paper secundari. Carla Pueyo va rebre el premi a
la Millor Actriu Principal. En
aquest mateix concurs, l’obra
va ser també premiada amb
la millor Escenografia i amb
el premi a la millor Direcció
per a Josep Canet.
Deixalles 81 va pujar per
primera vegada d’alt d’un
escenari fa 30 anys. Canet,
que és l’actual director després d’heretar la tradició dels
seus pares, que també van
estar al capdavant del grup,
assegura que tots els actors
i actrius està treballant a un
gran nivell. “Aquests premis
ens fan especial il·lusió perquè els altres participants
eren grups d’una llarga i
important trajectòria”, diu
Canet.

La Biblioteca de Sant Celoni
impulsa un nou club de lectura
amb Enric Soler i Raspall
Sant Celoni
EL 9 NOU

La biblioteca l’Escorxador
de Sant Celoni ha anunciat
la creació de Carretera &
Manta, un club de lectura
per adults que es començarà a reunir a partir del mes
d’octubre. L’escriptor i editor
Enric Soler i Raspall, veí de
Sant Celoni, serà el coordinador d’aquest club que se
centrarà en la literatura i els
viatges, temàtica de la qual
Soler és especialista.
Les trobades seran cada
tercer dijous de mes a 2/4 de
8 del vespre a la biblioteca
i es comentaran novel·les
d’aventures, cròniques de

viatges, viatges històrics o
es parlarà d’escriptors atrets
per terres ignotes, entre
d’altres. El primer llibre que
es comentarà és Cap a terres
salvatges de Joan Krauker.
D’altra banda, des de la
biblioteca s’està estudiant la
possibilitat d’oferir algunes
projeccions de pel·lícules
basades en llibres i que es
farien a l’Ateneu de Sant
Celoni. Per tirar endavant
també aquesta iniciativa,
la biblioteca demana que la
gent els notifiqui quin dia
els aniria bé i quina hora per
agrupar el màxim de gent
possible.
Tot i aquesta nova proposta, la biblioteca seguirà orga-

Martí Boada va ser un dels protagonistes d’una de les trobades de Tast de Lletres

nitzant les trobades de Tast
de Lletres, que es reprendran
a partir del setembre amb
noves presentacions de llibres i la Petita hora del conte
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per a nens, així com les sessions infantils en anglès. Soler
va fundar fa dos anys l’editorial Tushita Edicions, que
està especialitzada en llibres

de viatges, tot i que també
ha publicat treballs d’altres
temàtiques com el llibre
Dona a l’Aigua del celoní Pau
Gener.

