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NOU9 CULTURA EL 23

‘Riu Gener’, de Ferran Joanmiquel, s’imposa a les altres deu obres presentades al certamen

Un actor i dramaturg gironí guanya 
a Vic l’onzè Premi Boira de Teatre
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El guanyador del Premi Boira, enmig dels membres del jurat, en el moment de rebre el premi dijous passat

Vic

I. Janer / J. Vilarrodà

El gironí Ferran Joanmiquel i 
Pla és el guanyador de l’onzè 
Premi Boira de Teatre amb 
l’obra Riu Gener, valorada 
pel jurat “pel seu llenguatge 
planer i per l’enllaç de temes 
d’actualitat simbolitzat pel 
boom mediàtic”. L’acte d’en·
trega del premi –dotat amb 
1.000 euros, l’edició en la col·
lecció “Els Llibres de l’Apun·
tador” i l’estrena o lectura 
dramatitzada de l’obra– va 
tenir lloc a l’Institut del Tea·
tre el passat dijous, coinci·
dint amb el Dia Mundial del 
Teatre. 

Com cada any, el Premi 
Boira ha estat organitzat per 
la Coordinadora de Grups 
Amateurs de Teatre d’Oso·
na amb la col·laboració de 
l’Institut del Teatre de Vic, 
el Consell Comarcal d’Osona 
i l’IMAC, i en l’edició d’en·
guany ha comptat amb la 
participació de dotze textos 
teatrals. Els membres del 
jurat –Laura Sitjà, Enriqueta 
Illamola, Toni Font i Montse 
Rodríguez– van acordar 
concedir també un accèssit 
a l’obra L’arribada, de Josep 
Maria Simó i Sallés, “pel joc 
dramàtic, per la relació que 
estableixen els personatges i 
pel manteniment de la intri·
ga”. 

Ferran Joanmiquel (Medi·
nyà, 1973) és actor i ballarí 
professional. Es va formar 
al centre de formació tea·

tral El Galliner de Girona i 
a l’escola de dansa Àrea de 
Barcelona. Actualment com·
pagina la seva activitat com a 
actor (darrerament, a l’obra 
Miniatures violentes de la 
Cia. La Mentidera Teatre) 
amb les classes d’interpre·
tació que fa a El Galliner. 
L’obra amb què ha guanyat 
el Premi Boira de Teatre, Riu 
Gener, presenta una situació  
on la quotidianitat es barreja 
amb fets anòmals. El pro·
tagonista és un entrenador 
de bàsquet en hores baixes, 
a qui no acompanyen ni els 
resultats, i que té tan males 
relacions amb els jugadors 

com amb la seva parella. “Li 
passa de tot, i això coinci·
deix amb el moment en què 
un dinousaure es desperta 
i crea el pànic a la ciutat”. A 

través d’aquest cop d’efecte, 
Joanmiquel posa de relleu 
“la pell morta” que la socie·
tat ha anat creant davant de 
les notícies dels mitjans de 

comunicació –per més extre·
mes que siguin– i també “la 
poca constància i la falta de 
voluntat de les persones, 
que abandonen els altres... la 
indiferència de la societat”.    

El guanyador va agrair al 
jurat la concessió del premi 
amb una cita del realitzador 
de cinema François Truf·
faut: “Qui estima el cinema, 
estima la vida”, aplicable en 
aquest cas al teatre. Ferran 
Joanmiquel va valorar espe·
cialment el fet que l’obra 
pugui ser publicada, “perquè 
avui hi ha molta gent que 
escriu textos que estan bé, i 
no es publiquen”.

‘Kamchàtka’, el teatre a places i carrers de Vic
Vic Eren dos quarts de sis de la tarda de dissabte quan el grup de nou actors de 
la companyia Kamchàtka (a la foto), cadascun amb una maleta, apareixien sota 
l’ajuntament de Vic, a la plaça Major. Aquí començava un recorregut que aviat 
els portaria a estar envoltats de públic i establir·hi un diàleg, partint de l’acti·
tud curiosa de qui no coneix els costums del lloc i de les complicitats amb les 
persones amb qui es trobaven. L’espectacle Kamchàtka va tancar els actes del 
Dia Mundial del Teatre a Vic
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El GALL porta 143 persones a teatre, a Prats
Prats de Lluçanès La convocatòria del GALL (Grup d’Actors del Lluçanès) per 
omplir la sala polivalent de Prats, en protesta pel retall d’ajuts municipals al 
teatre amateur, va obtenir el ressò esperat: “Ens han faltat unes quantes per·
sones per arribar a les 150, però s’han complert expectatives”, afirmava Maria 
Àngels Parareda, presidenta del GALL, dissabte a la nit després de la represen·
tació de l’obra Projecte Llenamú, de la companyia CorCia. A l’assistència de 127 
persones se n’hi han d’afegir 16 més que van comprar entrada de la fila zero.

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

L’autor parla de la 
“pell morta” que 
posem davant dels 
‘booms’ mediàtics

Un accèssit per al 
director del grup  
de teatre de Navàs

Vic El guanyador de l’ac·
cèssit, Josep M. Simó, és 
director i actor del grup de 
teatre amateur de Navàs 
(Bages). En l’agraïment, 
es va confessar com “un 
guillat del teatre, tot i no 
ser de lletres”. L’arribada 
comença amb l’arribada 
d’un personatge “sospitós i 
misteriós”, que malgrat ser 
el protagonista, no arriba a 
aparèixer en tota l’obra. A 
través d’aquells qui hi han 
estat relacionats, el text 
expressa “la vida, i els sen·
timents universals: amor, 
odi, enveja...”. Aquesta 
era la primera vegada que 
Josep M. Simó presentava 
una obra en un premi de 
textos teatrals.

Conferència 
d’Emili Teixidor i 
lectura d’‘Els gorgs’

Vic L’acte del lliurament 
del premi va anar precedit 
de dos actes: la conferèn·
cia “El teatre com a eina 
educativa”, a càrrec de l’es·
criptor i pedagog rodenc 
Emili Teixidor; i la lectura 
dramatitzada del desè Pre·
mi Boira, Els gorgs, del jove 
autor Marc Artigau, alum·
ne de direcció i dramatúr·
gia a l’Institut del Teatre, 
amb una posada en escena 
dirigida per Joan Maria 
Segura i interpretada per 
Muntsa Alcañiz i Gal Solé. 
L’acte va acabar amb la 
presentació de la vuitena 
Trobada de Grups Ama·
teurs de Teatre d’Osona, 
que com cada any acollirà 
Centelles els propers 16, 
17 i 18 de maig.


