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Els dissabtes 11, 18 i 25 de març la Sala Municipal acollirà espectacles de 
l’Aula de Teatre de Maçanet, La Inestable Ceretana i el Grup de Teatre de 
Sant Hilari

Corçà (06/03/2022) Corçà continua la seva ferma aposta pel teatre amateur i aquest març 
la Sala Municipal acull la que serà la novena edició de la Mostra de Teatre Amateur de 
Corçà. Durant tres dissabte consecutius (11, 18 i 25 de març), a les 19 h, aniran desfilant 
per l’escenari un total de tres companyies de les Comarques Gironines. L’Aula de Teatre 
de Maçanet, La Inestable Ceretana i el Grup de Teatre de Sant Hilari tornaran a posar de 
manifest que teatre amateur i qualitat poden anar de la mà. I enguany tampoc no hi 
faltaran les rialles, ja que el gènere l’eix temàtic de la novena edició del cicle teatral girarà 
al voltant de la comèdia i l’humor.
El tret de sortida de la IX Mostra de Teatre Amateur de Corçà serà aquest dissabte 11 de 
març, a les 19 h, amb Estrès de l’Aula Teatre de Maçanet. Inspirada en Les 
Irresponsables de Javier Daulte, explica com tres dones es troben en una magnífica casa 
de camp amb la idea de consolar-ne una d’elles, que acaba de patir un desengany 
sentimental que li provoca estrès, víctima del desencís motor de l’embolic. L’obra és una 
comèdia intensa i humana farcida d’humor, on, segurament part del públic s’hi veurà 
emmirallat. 
El cicle continuarà el dissabte següent, 18 de març a les 19 h, quan companyia La 
Inestable Ceretana presentarà ImproChef, un espectacle humorístic de teatre improvisat i 
per a tots els públics on uns xefs de cuina esbojarrats cuinaran històries a partir dels 
suggeriments dels espectadors. Es diu que cada ImproChef és un espectacle únic i 
irrepetible, que si bé té un format definit, les històries són improvisades i això les fa 
irrepetibles.
Clourà el darrer dissabte de març, també a les 19 h, amb l’obra Quins pebrots! del Grup 
de Teatre de Sant Hilari, que presentaran una obra de teatre còmica amb un argument 
encapçalat per un conflicte d’interessos ben actual: jubilats que volen gaudir d’aquesta 
etapa vital però que es veuen atrapats per les necessitats dels seus fills. Una proposta 
farcida de pinzellades de realitat a ritme de comèdia, que retrata i diverteix.
Les entrades tenen un cost de 5 euros per funció, alhora que es pot adquirir un 
abonament per als tres espectacles per 10 euros. Poden adquirir-se al Punt de Trobada 
de Corçà o a través del web municipal de l’Ajuntament de Corçà (www.corca.cat). Es pot 
consultar més informació a través del correu electrònic cultura@corca.cat o al telèfon 972 
630 072. La Mostra de Teatre Amateur està organitzada per l’Ajuntament de Corçà, amb la 
col·laboració d’ARC i El Campanar, i amb el suport de la Diputació de Girona, la 
Campanya de Teatre Amateur i la Federació Teatral Amateur Gironina.

La comèdia i l’humor marquen la novena edició de la 
Mostra de Teatre Amateur de Corçà
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Teatre amateur i de qualitat
Mainada, jubilats, estudiants, professors, carnissers, peixateres, floristes, advocats, 
mestres, paletes, mecànics, infermeres i un llarguíssim etcètera de gent diversa. Furguen 
a les seves agendes i fan l'impossible per trobar forats per fructificar la seva passió, poder 
coincidir amb la resta dels companys i companyes i poder assajar, durant mesos, abans 
d'estrenar noves obres. No són professionals i tampoc se n'amaguen. Si bé la categoria 
‘amateur’ pot indicar que només sigui un hobby, això no vol dir que no tinguin talent, ni 
tampoc que un dia aquesta afició vagi un pas més enllà. Malgrat la tendència més 
habitual era que aquestes obres només es representessin una o dues vegades, això 
segueix canviant i la frontera entre amateur i professional cada cop és més fina.
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