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CLÀSSICA
Uns 200 joves
participaran a les
XVI Orquestrades
Uns dos-cents joves proce-
dents de diferents països de
tot el món participaran el
pròxim 30 de desembre en el
concert final de la XVI edició
de les Orquestrades de Cata-
lunya, segons va informar
ahir l’organització. L’esdeve-
niment se celebrarà a la basí-
lica de Santa María del Mar de
Barcelona, dirigit pel mestre
Alfons Reverté, davant més
de 2.000 persones.

CONCERTS
Zoltan Kocsis dirigeix
l’Orquestra de
Cambra Reina Sofia
El director i pianista Zoltan
Kocsis dirigeix aquest vespre
a l’Auditori l’Orquestra de
Cambra de l’Escola Superior
de Música Reina Sofia en un
concert a benefici de Creu
Roja de Catalunya. Kocsis diri-
girà la Simfonia núm. 95 de
Haydn i la núm. 2 de Beetho-
ven, a més d’interpretar el
Concert per a piano núm. 17
de Mozart.

LITERATURA
El Mercat de la Poesia
de París convida la
literatura catalana
La literatura catalana serà la
convidada d’honor al Mercat
de la Poesia de París el juny
del 2010. La cita rep cada any
50.000 visitants, entre edi-
tors, escriptors i lectors de
poesia d’arreu del món.
Aquest 2008 la convidada
d’honor ha estat l’Índia i el
2009 ho serà Polònia.
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Germanes, crea-
ció col·lectiva di-
rigida per la cata-
lana Carol López,
s’ha emportat
tres premis Buta-
ca, un més que
l’autor nord-
americà univer-

sal Neil LaBute i l’obra La forma de
les coses, dirigida per Julio Manri-
que, que n’ha obtingut dos. Parlem
de dues de les obres més aplaudi-
des per un públic que els ha donat
suport total: la votació popular que
les ha portat a la catorzena edició
dels premis Butaca, lliurats ahir a
la nit a Premià de Mar.

Al principi només se saben els
premis honorífics, els que reconei-
xen tota una vida dedicada a l’ofici.
N’hi ha dos: un per als Germans
Salvador, escenògrafs, i l’altre per
a l’home de teatre de cap a peus:
Ricard Salvat, tot un mestre.

La sala és plena a vessar i les
taules, amb tot el que cal per brin-
dar. Comencen les entregues cor-
responents al cinema, l’art escèni-
ca convidada a la qual els Butaca
obren una escletxa de tres premis.
La millor pel·lícula és El orfanato,
de Juan Antonio Bayona, revelació
del Sitges 2007 i ara gratificada
pel públic. Els millors actors de ci-
nema són reconeguts del món del
teatre: millor actor, Josep Maria
Pou per Barcelona. Mapa d’om-
bres i millor actriu, Aina Clotet per
53 dies d’hivern.

L’Aina (a la foto) està molt con-
tenta, tot i que encara no sap que
Germanes, l’obra en la qual també
intervé com una de les protago-
nistes, ha estat tan premiada.

Els presentadors, Glòria Cid i
Toni Martí, als quals hem d’agrair
una presentació en certs mo-

ments incisiva, recorden que tre-
balla des de fa molts anys titllant-
la de nena prodigi. Ja és una dona i
una actriu excel·lent. Germanes ha
obtingut els premis al millor mun-
tatge teatral, al millor text (Carol
López) i a la millor actriu de repar-
timent (Maria Lanau, a la foto).
Tant Germanes com La forma de
les coses (millor direcció per a
Julio Manrique i millor muntatge
de petit format), tornaran a la car-
tellera de Barcelona.

Entre actuacions musicals i la
xerrameca dels presentadors, els
premis continuen: Jon Berrondo,
millor escenografia per Com pot
ser que t’estimi tant; millor vestua-
ri a Montse Amenós per El llibertí i

millor il·luminació a Nani Valls per
El silenci del mar. La millor com-
posició se l’endú Albert Guinovart
per A la Toscana.

El millor actor teatral és Pere
Arquillué, per El silenci del mar i la
millor actriu, Lluïsa Castell, per la
gran interpretació que va fer a
Què va passar quan la Nora...
Manel Barceló és el millor actor de
repartiment per la mateixa obra.

El públic dels musicals han es-
collit Boscos endins per al premi al
millor musical i a la millor actriu
(Anna Moliner). El millor actor de
musical ha estat Victor Masán per
Cabaret. A l’apartat de dansa, el
millor espectacle ha estat El salt
de Nijinski.
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Elssentimentsd’un
bordellalaNauIvanow
‘Las chicas del Tres
y Media Floppies’
de Legom obre la
temporada de la FEI

T.B.
BARCELONA

Luis Enrique Gutiérrez Or-
tiz Monasterio és qui signa
Legom, l’autor d’aquesta in-
teressant reflexió sobre la
prostitució que dirigeix
Mercè Vila Godoy i que la
Factoria Escènica Interna-
cional (FEI) ha escollit per
obrir la temporada. Neus
Bernaus i Maria Ribera es fi-
quen a la pell de dues dones,

dues mares que intenten so-
breviure amb la prostitució
en un món ple de drogues i
misèria.

Legom situa l’acció a la
ciutat fronterera de Tijua-
na, un niu de corrupció,
drogues i tota mena de per-
versions, però Mercè Vila
ha preferit presentar-la de
manera neutra: “Hem vol-
gut emfasitzar la dona que
hi ha darrere de la prostitu-
ta, per damunt del nom i el
lloc on visqui”, diu. L’obra
planteja el drama de la soli-
tud d’unes dones sense
més amistats que elles ma-
teixes, desassistides dels
governants i amb l’horitzó

limitat al dia a dia. “Hem
fet un treball d’observació
al carrer i a documentals
per assistir, amb respecte,
a un retall de la seva vida.
Ens han entendrit, el pú-
blic empatitza amb elles i
surt reflexionant”, diu Ma-
ria Ribera, que, com Neus
Bernaus, es mostra fasci-
nada pel seu personatge.

L’espai escènic, d’Àlex
Aviñoa i Laura Garcia, és un
cub il·luminat “amb molta
aparença però poc contin-
gut, buit, com les persones
quehihabiten”.Avuis’estre-
na a la Nau Ivanow (Hondu-
res, 28), on es quedarà fins
al 14 de desembre. ■


