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La companyia ‘Mai Som Tots Teatre’,
de Felanitx, va guanyar ahir vespre el
XXIII Certamen de Teatre Amateur de
Consell, que compta amb el patrocini
de la Fundació Teatre Principal. L’obra
triomfadora du per títol ‘Besos’,
original del valencià Carles Alberola.
El muntatge encapçalat per Joan
Els responsables institucionals, amb les

Porcel, qui es va fer, a més, amb el

companyies i artistes guanyadors

guardó a la millor direcció, es
representarà el proper divendres 2 de

setembre a l’escenari del Teatre Principal, tal com és tradicional amb totes les obres
guanyadores del certamen amateur.
A la vetllada de cloenda, desenvolupada al Pati de les Escoles, de Consell, hi
assistiren el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, Joan Rotger; la directora
gerent de la Fundació Teatre Principal, Margalida Moner; el batle de Consell, Andreu
Isern; i el regidor de Cultura, Rafel Llobet.
L’acte començà amb la representació del muntatge ‘Un buit x 8’, de la Companyia
de Teatre Amateur d’Alaró, baix la direcció de Catalina Campins. Acabada la funció
es varen donar a conèixer els guanyadors del certamen. En concret, els premiats
foren els següents:
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- Raquel Servera, millor actriu secundària pel personatge d’Alícia a l’obra del mateix
títol, escenificada per Tau Teatre, de Manacor.

- Antoni Pons, millor actor secundari pel personatge d’Ahmed a l’obra ‘Míting’, del
grup Xamo Xamo, de Binissalem.

- Joana Maria Oliver i Rafel Amengual, millors actriu i actor principals,
respectivament, per les seves interpretacions a ‘Besos’, de Mai Som Tots Teatre, de
Felanitx.

- Joan Porcel, millor direcció, també per ‘Besos’.
El grup guanyador obtingué un premi de 1.200 euros, mentre que la companyia
Xamo Xamo, de Binissalem, que es situà en segon lloc, optà a un guardó dotat amb
800 euros. El jurat estigué format per Maria Magdalena Aguiló, Margalida Bibiloni,
Margalida Llabrés, Guillem Fiol i Rafel Llobet, i fou presidit pel batle de Consell,
Andreu Isern.
En aquesta nova edició del Certamen de Teatre de Consell s’ha registrat la
participació de 9 companyies amateurs de Mallorca que, des del passat 22 de juliol,
han vengut representant les seves obres al pati de les Escoles. Cadascuna d’elles ha
rebut 600 euros a canvi de la seva participació.
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