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Amb el premi a la millor
direcció i el reconeixe-
ment del públic en votació
popular, amb una puntua-
ció de 9,5, Terra baixa, de
la companyia terrassenca
Qollunaka, va ser la triom-
fadora de la festa de lliura-
ment dels premis Patrici
Clarà de teatre amateur,
als quals va sumar també
les distincions obtingudes
pel millor actor principal
(Òscar Garcia) i el de re-
partiment (Ramon Alca-
raz), el segon premi a la
millor actriu (Marça Cer-
velló) i el tercer al millor
actor secundari (Josep
Manel Martínez). El grup
45 RPM de Tarragona, pe-
rò, va seguir-lo ben de
prop amb Carrer de les
petxines 14, que va ser
considerat el millor mun-
tatge escènic pel jurat, que
va reconèixer-li també la
qualitat del vestuari. En

interpretació, Toñi Roman
i Maribel Mathioux van
donar al grup tarragoní el
segon premi a la millor ac-
triu de repartiment i el ter-
cer en la categoria d’actriu
principal, respectivament.
La millor actriu va ser Sara
Martínez, pel seu paper a
Estrelles en un cel de mati-
nada, d’Acte Quatre de
Granollers, que també va
recollir els premis al segon
millor actor de repartiment
(Josep M. Lacorte) i a la
tercera actriu secundària
(Núria Parés). La millor
actriu de repartiment va
ser Berta Klamburg, del
Grup Dom de Palafrugell,
per la seva interpretació
d’Andròmaca a Les tro-
ianes, i Àngel Moncunill
va donar a Magnòlies, del
grup Xalana de Sant Joan
de Vilatorrada, el segon
premi en la categoria d’ac-
tor principal.

Qollunaka i 45 RPM
es reparteixen els

premis Patrici
Clarà de teatre

El concurs amateur de Calonge es va
decidir dissabte en un sopar

● Terra baixa, del grup Qollunaka de Terrassa, i Carrer
de les petxines 14, dels tarragonins de 45 RPM, van aca-
parar els premis principals en la sisena edició del Concurs
Patrici Clarà de teatre amateur, que es va decidir dissabte
a la nit en una festa celebrada a Palamós.

Els guanyadors de la sisena edició del concurs amateur.

E.V. / Palamós

● L’escriptor gal·lès su-
pervendes Ken Follet, que
era de visita dissabte a
Barcelona, està pensant
d’escriure sobre la Guerra
Civil espanyola, cosa que
podria fer quan acabi el lli-
bre en què treballa actual-
ment, sobre les vicissituds
de tres famílies durant la
Primera Guerra Mundial i
la Revolució Russa. Follet
va fer una visita llampec a

Barcelona, on no es va
cansar de signar llibres, i
es va deixar fotografiar
amb molts dels seus lec-
tors, als quals va premiar
amb la seva presència per
celebrar que a l’Estat espa-
nyol ja ha venut un milió i
mig d’exemplars d’Un
món sense fi (Edicions
62), l’esperada continua-
ció d’Els pilars de la terra.
Follet va explicar que està
treballant en Full of

giants, en què se submer-
geix en la història de tres
famílies durant una època
convulsa. L’escriptor gal-
lès calcula que necessitarà
tres anys per completar el
llibre, ja que, a diferència
de les seves novel·les
breus, en què sistemàtica-
ment necessita dos anys,
en aquesta obra ambienta-
da en els bel·licosos pri-
mers anys del segle XX
necessitarà força més

temps. Després, Follet té
previst «escriure alguna
cosa» sobre la Guerra Ci-
vil. «No l’he començada a
treballar ni tampoc a plani-
ficar, però la idea la tinc al
cap i això és l’important»,
va dir l’autor, que es con-
fessa un «enamorat d’Es-
panya». Pocs escriptors
poden presumir, com ell,
d’haver venut a tot el món
gairebé 50 milions de lli-
bres de les seves obres.

Ken Follet planeja escriure en
el futur sobre la Guerra Civil espanyola

AGÈNCIES / Barcelona

● El Museu dels Sants
d’Olot ha promogut una
exposició del desaparegut
artista olotí Lluís Carbo-
nell (1910-1992) a la sala
La Punxa del Col·legi
d’Aparelladors i Arquitec-
tes Tècnics de Girona en la
qual homenatge el concep-
te clàssic del pessebrisme,
estrictament fidel a la des-
cripció bíblica. L’exposi-

ció, Una altra manera de
fer pessebres, que estarà
oberta a La Punxa fins al
10 de gener, permet apre-
ciar com aquest artista, pa-
re del pintor Xavier Car-
bonell, estudiava al detall
l’arquitectura, la indu-
mentària i la vegetació de
l’època per reproduir-los
en els seus pessebres, al-
guns de grans dimensions i
amb elements enginyosos.

Una exposició a La Punxa
homenatja el pessebre
tradicional de Carbonell
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